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DRYCKENS KÄLLA

Krispigt vackra  
Toscana
Våren är nog den bästa årstiden för ett 

besök i Toscana i Italien. När morgonen 

gryr efter en sval natt ligger det böljande 

landskapet insvept i trolsk dimma.  

Kullarna får sin grönska av både vin-

rankor och lummiga olivträd. De medel-

tida slotten och de vackra gamla villorna 

andas tradition och fornstora dagar.  

I dag upplever Toscanas viner en 

renässans efter en mindre framgångsrik 

period. De så kallade supertoscanarna, 

som är runda chiantiblandningar, har 

återställt förtroendet för områdets viner. 

Den viktigaste mörka druvan i de fylliga 

och robusta vinerna är Sangiovese.  

Invånarna i Toscana uppskattar 

okonstlad mat. Menyns saftiga biff sköljs i 

allmänhet ner med ett fruktigt och syrligt 

rödvin. 

Cypressalléernas grönska, olivlundar-

nas aromatiska dofter och många andra 

detaljer är svåra att uppleva när man sitter 

i en bil. Varför inte parkera bilen och hyra 

en cykel? Trampa runt i det förföriska 

landskapet, gör små avstickare på vingår-

darna och njut av den lokala gästfriheten!

TEXT KAISA MIKKOLA FOTO GETTYIMAGES
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 Sommaren får de finländska mat borden 
att blomstra. Efter vinterns rot frukts-
dominerade kost skriker smak lökarna  

efter färsk potatis, sparris, jordgubbar, fräscha 
sallader och underbara grillrätter. 

Sommarens fräscha smaker kräver fräscha  
drycker. De lätta alkoholfria dryckerna vinner 
terräng i takt med att kvaliteten stiger och använd-
ningsmöjligheterna ökar. 

Alko slår ett slag för de alkoholfria alternativen: 
sortimentet förnyas och utvidgas och expediterna 
får lära sig mer om de alkoholfria dryckerna. 
Alkobutikernas personal ger gärna råd och tips. 
Läs mer om de alkoholfria dryckernas ökande 
popularitet på sidan 30. På sidan 26 presenteras 
Alkos urval av alkoholfritt öl. I sortimentet finns 
något för alla smaker! 

Detta nummer av tidningen Etiketten bjuder på 
många fräscha sommarsmaker och tips för vårens 

och sommarens fester. Varför inte servera grill - 
biff på argentinskt vis, en marockansk morots-
sallad eller en kyckling-rucolasallad med fläktar 
från New York? 

Säsongens öl, som bjuder på stora och  
spännande smakupplevelser som sådana och  
i kombination med olika rätter, presenteras på 
sidan 25.  

Tidningen Etiketten utkommer fyra gånger per 
år, men den elektroniska tjänsten etiketten.fi  
uppdateras fortlöpande med nytt innehåll och 
intressanta videor. Du når tjänsten via Alkos  
webbsida alko.fi/sv och direkt på adressen  
etiketten.fi. Du är hjärtligt välkommen att besöka 
webbplatsen, där du också kan kommentera tid-
ningen och dess innehåll. 

Solig och smaklig sommar!   
Sari Karjalainen

Fräscha sommarsmaker
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Nästa Etiketten utkommer 10.9.2015. 

Tidningen fås avgiftsfritt i Alko-
butikerna och som årsprenumeration 
(25 €) genom medlemskap i Etikett-
klubben. Etikettklubbens kundtjänst 
och adressändringar: tfn 020 711 715 
(vard. 9–16) eller etikettklubben@ 
alko.fi. Etiketten ansvarar inte för att 
insänt obeställt material sparas eller 
retur neras. Artikelerbjudanden riktas 
till Alma 360 till tidningens producent. 
Medlem av Tidskrifternas Förbund rf. 
Etiketten trycks på miljö anpassat  
EU Ecolabel-papper. 
ISSN 0780-5098

etiketten.fi
Etikettens nätenkät visade att läsarna 

ordnar dimissionsfester under våren. 

Berätta gärna vad du anser om innehål-

let i detta nummer av tidningen: klicka 

på länken Tyck till om Etiketten till hö-

ger på ingångssidan alko.fi. etiketten.fi

tw itter
Alko betjänar och besvarar frågor också 

på Twitter. Du når våra sakkunniga 

kundrådgivare på Facebook (Alko palve-

lee) och genom att twittra. Vi publicerar 

också intressanta bilder ur Alkos arkiv i de 

sociala medierna. twitter.com/Alko_Oy

etikettklubben
Vill du veta mer om vin? Som medlem i 

Etikettklubben kan du delta i intressanta 

och lärorika vinprovningar. Provningarna 

ordnas i olika städer runtom i landet. 

Medlemmarna kan bjuda in en gäst till 

provningarna. alko.fi/etikettklubben
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Skademinimering är en  
viktig del av uppdraget
 

Alko är ägarens, alltså statens redskap för 
realisering av alkoholpolitiken, säger Alkos 
nya styrelseordförande. Alkoholpolitiken 
får inte ändras lättvindigt eller på måfå.

Enligt Alkos nya styrelseordförande Harri Sailas är det 

naturligt att Alko ägs av staten, vars uttalade målsättning är att 

minutförsäljningen sköts ansvarsfullt. Alkoholhaltiga drycker 

får inte säljas till berusade, till minderåriga eller för langning. 

Harri Sailas, som går i pension från sitt arbete som verkställan-

de direktör för pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, berättar 

att han för närvarande bekantar sig med uppdraget som Alkos 

styrelseordförande.

Vilken är Alkos roll i vårt land?

”Alko har ett specialuppdrag, nämligen att realisera sin 

ägares alkoholpolitik. Bolagets centrala uppgift är inte att 

maximera resultatet, utan att minimera skadorna och hantera 

konsekvenserna av sin verksamhet. Alko är ägarens redskap 

för realisering av alkoholpolitiken. Specialuppdraget berättigar 

företagets monopolställning förutsatt att verksamheten drivs 

kostnadseffektivt och kundorienterat.”  

Hur realiseras Alkos ansvar?

”Alkos ansvar, som är ett centralt element i bolagets strategi 

och målsättning, realiseras mycket väl. Jag har förstått att Alko 

har klarat sig utmärkt i olika ansvarsundersökningar gällande 

handeln. Alkos ansvarsfulla personal är införstådd med bola-

gets uppdrag och särprägel.” 

I vilken riktning bör den finländska  

alkoholpolitiken styras?

”Landets alkoholpolitik har formats under lång tid. Politiken får 

inte ändras lättvindigt eller på måfå, men det gäller naturligtvis 

att leva i nutiden. Jag är fullt medveten om vilka omfattande 

skador överstor alkoholkonsumtion kan leda till. En del av 

finländarna förespråkar strängare reglering, medan andra 

slår ett slag för liberalisering och avreglering. Alkos uppgift är 

verka och betjäna kunderna så väl som möjligt i det turbulenta 

åsiktsklimatet.” 

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

SAMMANSTÄLLNING JULIA ISONIEMI OCH MARINA AHLBERG
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DE ARGENTINSKA VINPRODUCENTERNAS före-
tagsansvar har förbättrats avsevärt under 
de senaste åren, säger Alkos sortimentschef 
Petri Aalto. Han träffade de argentinska ak-
törerna under en veckolång resa i vinlandet.  

En grupp representanter för de nordiska 
alkoholmonopolen besökte Mendoza i 
Argentina i slutet av mars. De fem deltagar-
länderna Finland, Sverige, Norge, Island 
och Färöarna har avtalat om gemensamma 
riktlinjer i ansvarsfrågor. 

”När vi besökte Argentina för fyra år 
sedan hade många av de lokala aktörerna  
aldrig hört talas om vissa viktiga ansvars-
frågor, men nu är situationen en helt 
annan”, säger Petri Aalto. 

Under besöket diskuterade de nordiska 
representanterna bland annat korruptio-
nens och den grå arbetskraftens inverkan 
på näringen och de anställda med stora 
och små vinproducenter, politiker och olika 

arbetsmarknadsorganisationer. Många 
av vinproducenterna uttryckte oro för de 
minskande vattenresurserna. 

Eftersom arbetet på landets vingårdar 
är säsongsbetonat är inhyrd arbetskraft en 
vanlig företeelse. De som hyr ut arbetskraft 
måste beakta förordningarna gällande 
bland annat minimilön, men vissa uthyrare 
följer tyvärr inte lagen. Det är också svårt 
att övervaka att rättigheterna för självstän-
diga arbetstagare infrias.

Alkos verkställande direktör Hille 
Korhonen berättar att de argentinska 
vinerna tillsvidare har gott rykte i Finland. 

”Jag använder ordet tillsvidare eftersom 
ett enda misstag kan förstöra ryktet för lång 
tid framåt”, säger hon. 

Alko besöker årligen de länder som be-
döms som ansvarsmässiga riskländer.

Alko diskuterade  
ansvarsfrågor i Argentina

FRÅN JORD TILL BORD

Programledaren Doreen 

Månsson presenterar sin 

villaträdgård där det  

växer ätbart både i växt-

hus och pallkragar.  

I boken tipsar Doreen 

om sådd, plantering och skörd 

och delar med sig av sina bästa 

recept med smaker från hela 

världen, alla med ingredienser 

från den egna trädgården. Bok-

ens stämningsfulla bilder höjer 

läsupplevelsen ytterligare.

Doreen Månsson: Doreens trädgård & kök 
– en inbiten hemmaodlares råd och recept. 

Bonnier Fakta 2015

KOLL PÅ GRÖNSAKERNA 

Tardivo, minipattison, 

bimi, shiso. Funderar du 

på hur en viss grönsak 

ser ut eller hur den 

borde se ut? I Grönsaks-

lexikon presenteras cirka 

400 olika sorter i både text och 

bild. Du får tips om förvaring och 

lagring samt information om 

grönsakernas näringsinnehåll. 

En välstrukturerad bok som 

inspirerar både till odling och 

varierande matlagning.   

Nina Westerlind, Pelle Bosta,  
Isabella Vikberg, Gunnar Netz:  

Grönsakslexikon. Natur & Kultur 2015.

BLOMMANDE KRUKOR

Vill du komplettera din 

trädgård eller pryda bal-

kongen med intressanta 

krukor är Trädgård i kruka 

den rätta boken för dig. 

Du får tips på jordmån, 

växtplats, bevattning, 

samplanteringar och härlig 

inspiration för hela året, utan att 

glömma kryddörter och grön- 

saker. En heltäckande guide 

som man dessutom trivs med.

Annika Christensen, Ulrica Otterling:  
Trädgård i kruka. Norstedts 2014.

3 x trädgård

Kalender
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Midsommar-
nattens magi!

Sommarens 
säsongsöl anländer 
till Alkobutikerna

Dags för  
examensfest

Läs artikeln om det argentinska vindistriktet 

Mendoza på sidan 12.
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entréer

ALKOBUTIKERNA KONTROLLERAR kundens ålder 

cirka 3,6 miljoner gånger per år, vilket motsvarar en 

ålderskontroll var tredje sekund under Alkobutiker-

nas öppettider. 

Expediterna är instruerade att kontrollera åldern 

hos alla som bedöms vara yngre än 25 år. Alkos 

undersökningar visar att de unga kunderna förhåller 

sig positivt till ålderskontrollen. 

Under temaveckorna på temat försäljnings-

kontroll i maj och augusti vill Alko påminna om 

åldersgränserna för inköp av alkoholhaltiga drycker 

och sporra unga kunder att självmant styrka sin 

ålder. 

Alkobutikernas expediter gör cirka 300 000 lang-

ningskontroller per år, vilket innebär att varje butik 

årligen kontrollerar att alkoholhaltiga drycker inte 

förmedlas till minderåriga omkring 1 000 gånger. 

I årets temaveckor ingår kampanjen ”Jag langar 

inte”, som är synlig i olika sociala medier från och 

med 11.5. Bry dig om – langa inte!    

Legitimationen  
kontrolleras  
var tredje sekund 

svaga  
drycker

18 ÅR

K
M

I IS
S

A
K

A
IN

E
N

3xGÅVA

Presentförpackning
Alla uppskattar vackert inslagna 

presenter, och goda drycker 

förtjänar snygga förpackningar. 

Alkos presentförpackningar finns 

i olika utföranden, i olika färger 

och med olika mönster. Som-

marens presentpåse pryds av 

motivet Livets träd med Vallilas 

signatur.

Presentkort
Ibland är det svårt att välja present. 

Varför inte låta mottagaren välja sitt 

vin eller sitt öl själv? Presentkortet 

är en utmärkt lösning. Ladda önskat 

belopp på ett snyggt elektroniskt 

presentkort och låt mottagaren 

välja dryck. Presentkorten säljs i alla 

Alkobutiker.

Gåvoförsändelse
Vill du skicka en flaska till någon 

som bor på annan ort? Det går 

bra. Du kan köpa presenten i  

vilken Alkobutik som helst. 

Flaskan levereras till önskad 

Alkobutik för avhämtning.  

Expeditionsavgiften är 6,00 €.
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Åldersgränser:

starka  
drycker

20 ÅR
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 Läcker brunch i glada vänners lag

Matkulturstrategen
uppmuntrar och  
kläcker idéer

DRUVAN PINOTAGE:  
HYBRID AV PRINSESSA  
OCH SJÖRÖVARE

Fascinerande  
hantverksöl

Alkos kundtidning 1/201521.7 10.9 Nästa nummer  
av Etiketten.

VI FRÅGADE LÄSARNA:

Den populäraste artikeln  

i numret 1/2015 av 

tidningen Etiketten var 

Fascinerande hantverksöl.

Jordgubbssäsongen 
övergår i kräft-
säsong.

Avvikande öppettider
 

Kristi himmelsfärdshelgen

•  aftonen (onsdag 13.5) normala öppettider

•  Kristi himmelsfärdsdag (torsdag 14.5)   

 stängt

Midsommar

•  torsdag 18.6 kl. 9–20

•  midsommarafton (fredag 19.6) kl. 9–12

•  midsommardagen (lördag 20.6) stängt

Kontrollera öppettiderna på Åland, i Gamla 

Saluhallen i Helsingfors, i Åbo saluhall,  

i Karigasniemi, i Nuorgam, i Tuuri och  

i Rantasalmi på webbadressen alko.fi/sv.

Vinernas brokiga smakbeskrivningar gör 
mången konfunderad. Människor med allergier 
kan reagera på till exempel beskrivningen toner 
av äpple och karakteriseringen kryddigt kan få 
någon att undra om drycken är glögg och inte 
rödvin. 

Har ett kryddigt vin tillförts kryddor och 
innehåller ett vin med paprikatoner paprika? 
Svaret är nej.  

Syftet med termerna eller vinorden, som 
beskriver vinets aromer, toner och nyanser, är 
att karakterisera vinerna och att ge en fingervis-
ning om till vilka maträtter de passar.    

Ett vitt vin med äppeltoner är i regel ett friskt 
syrligt vin med nyanser som för tankarna till 
äpplen, men vinet är inte tillverkat av äpplen. 

Vissa druvor och vintyper har typiska toner: 
druvan Carmenère har paprikatoner, druvan 
Shiraz har kryddiga toner, ung champagne har 
äppeltoner... 

[ Kryddigt med  
toner av  

paprika och äpple? ]

Visste du?

BUTIKEN NÄRA DIG
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Alko har över 350 butiker, men vilken är den  
nordligaste och vilken är den äldsta?

Butiker:

 Nordligaste

 Västligaste (hela Finland) 

 Västligaste (fastlandet) 

 Östligaste

 Sydligaste

 Mellersta 

 Minsta: Helsingfors  

 Gamla Saluhallen

 Största och äldsta:  

 
Helsingfors Arkadia,  

 
öppnades 5.4.1932

 Nyaste: Helsingfors  

 
Fiskehamnen,  

 
öppnas 06/2015

UTSJOKI

ILOMANTS

JOMALA
HANGÖ

HELSINGFORS

PULKKILA

NAUV O

HELSINGFORS FISKEHAMNEN

GAMLA SALUHALLEN
ARKADIA

NÄRPES
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� �läs etikettens tips för en lyckad  
festdukning, sid 28.

Nordiska stjärnor
Michelins hotell- och restaurangdomare har 

besökt Norden flitigt sedan förra sommaren. 

Besöken har resulterat i en guide med nam-

net Guide Michelin Nordic Cities 2015. Sveri-

ge lade beslag på nästan hälften av stjärnor-

na i guiden. Bland annat Malmö och Århus 

har nya stjärnrestauranger. För närvarande 

har Finland fyra enstjärniga restauranger.

michelin.fi

Gazpacho på nätet
Etikettens webbsidor bjuder på spännande 

recept, intressanta dryckförslag och läsvärda 

artiklar som inte publiceras i den tryckta tid-

ningen. Därför lönar det sig att besöka sidorna 

regelbundet och när man vill ha tips på till 

exempel säsongens mat och/eller dryck. 

Varför inte servera en kall gazpacho eller  

en fräsch fänkålssoppa med lax i sommar-

värmen. etiketten.fi

Finlands bästa arbetsplats 
Alko segrade för andra året i följd i tävlingen 

Great Place to Work – Finlands bästa arbets-

plats i klassen stora organisationer. Återkom-

mande segrar i tävlingen, som avgörs på basis 

av bland annat ledningskulturen och persona-

lens uppfattning om sin arbetsplats, är ett av 

Alkos strategiska mål. Nästan 46 000 personer 

deltog i undersökningen.   

greatplacetowork.fi

entréer

INFÖR SOMMAREN UTÖKAS ALKOS sortiment av rosévin med 
drygt tio varor. Rosévinerna, som är Alkos minsta vinseg-
ment, är uttalade säsongsdrycker. De trendiga rosévinerna 
rimmar utmärkt med sommarens läckerheter: fräscha salla-
der, grillad kyckling, grönsaker, jordgubbar, färskost...  

Smaken hos rosévinerna, som finns som torra till halvsöta, 
varierar från mineralaktig och örtig till kraftigt bärig. Många 
roséviner har toner av röda vinbär, jordgubbe och hallon. 
Rosévinerna får sin färg från druvornas skal. Vinerna görs 
på samma druvor som rödvinerna, men skalen får ligga 
kvar i druvsaften kortare tid än vid tillverkning av rödvin.    
Rosévinernas färg varierar från svagt rosa till transparent 
röd. 

Den rekommenderade serveringstemperaturen för torra 
och lätta roséviner är +10–16 °C och för halvsöta och fylliga 
roséviner +8–10 °C. alko.fi/roseet > svenska.

Skåla i rosévin

Graden av sötma Flasketikett Socker

mycket torr brutnature,  

extrabrut, brut

0–12 g/l

torr extrasec, extradry 12–17 g/l

halvtorr sec, dry 17–32 g/l

halvsöt demi-sec, rich 32–50 g/l

söt doux yli 50 g/l

Flasketiketten på ett 
mousserande vin anger om 
drycken är torr, halvtorr eller 
halvsöt. Sockerhalten anges 
i gram per liter. Etiketterna 

underlättar valet av mousse-
rande vin som rimmar med 

den egna smaken.

Graden av sötma för mousserande viner

Indelningen träder i kraft i butikerna 1.6. 

10        2|2015
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Vildmat är inne
VILDMAT FASCINERAR och intresserar. Förr gick 
hanteringen och tillredningen av livsmedel 
från naturens skafferi i arv från mor till dotter, 
men i dag berättar bland annat toppkockar och 
Marthaföreningar hur man kan använda de vilda 
läckerheterna. Med vildmat avses alla vilt väx-
ande örter, grönsaker, bär, frukter och svampar 
samt fisk, vilt och till och med ren. Vildmats-
säsongen inleds i mars i södra Finland och i juni 
kan man plocka vilda örter i hela landet. 

Projektchef Sini Garam från ELO-säätiö (Stif-
telsen ELO) berättar att en stor del av varorna i 
naturens skafferi är både hälsosamma och ekolo-
giska. Vildmaten är i allmänhet säsongsbetonad: 
Vi har bland annat laksäsong, skottsäsong och 
bärsäsong.

”Finländarna fascineras av den vilda matens 
ursprung och av upplevelserna kring maten.”

Genom att frysa in och torka naturens livs-
medel kan vi njuta av dem året runt. 

”Vår rena vildmat väcker intresse också 
utanför landets gränser. Restaurang Noma i 
Köpenhamn, som har valts till världens bästa 
restaurang hela fyra gånger, köper regelbundet 
torkade vilda örter från Savolax.”

Kirskål, maskros och nässla är utmärkta ex-
empel på vildmat. Varför inte servera bakpotatis 
med hortapesto, som är en fyllning gjord på 
naturens råvaror.

NYANSERAT & 
STRUKTURERAT

5 dl färsk kirskål, smultronblad 
och maskros eller 5 dl förvällda 
nässlor
1 dl pinjenötter eller krossad 
mandel
5 vitlöksklyftor
1 dl kallpressad  
jungfru olja (olivolja)
2 msk rödvinsvinäger  
eller saft från ekologiskt  
odlade citroner
0,5 tsk havssalt av hög kvalitet
vatten

Hortapesto 
(4 portioner)

tillagning
Mosa ingredienserna med en stavmixer 

eller i en matberedare. Servera med full-

kornspasta eller som fyllning i bakpotatis. 

Hortapeston lämpar sig också som pålägg 

på riskaka och rågbröd. Varför inte dryga ut 

anrättningen med till exempel parmesan 

eller mozzarella? 

Recept Raija och Jouko Kivimetsäs  
webbsidor hortoilu.fi

FRISKT & 
FRUKTIGT PILS

dryckesförslag:
Ekologiska drycker rimmar utmärkt med vildmat. Hortapestons smaker balanseras bäst upp 
av en frisk sauvignon blanc med toner av vinbär och nässla eller av en örtig och kryddig grüner 
veltliner. Alkos sortiment omfattar nästan 200 ekologiska viner. För ölvänner rekommenderas 
ett fruktigt veteöl med liten humlebeska eller en örtig pils med stor humlebeska.
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De subtila aromerna och tonerna i vinerna från 
distriktet Mendoza i Argentina har sitt ursprung  
i områdets höjdskillnader och temperaturväxlingar. 

VINER FR ÅN 
ANDERNAS FOT
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När det begav sig kallades druvan 
Bonarda färgningsdruva eftersom den 
ger vinet en djup och intensiv färg.

N
är molnen skingras i Argentinas vikti-
gaste vindistrikt Mendoza avslöjar solen 
och den klara luften snötäcket på An-
dernas toppar. I Finland är det tidig vår, 
men i Argentina håller sommaren på att 

övergå i höst. De vackra bergen och den hänförande 
utsikten får passagerarna i minibussen att trycka 
sina näsor mot fönstren och ropa förtjust. 

Bergskedjan Anderna, som har stor betydelse 
för vindistriktet Mendoza, håller fukten från Stilla 
havet och regnen på avstånd. Lokalbefolkningen är 
inte van vid regn i den nästan ökenliga miljön, men 
de senaste tre dagarna har vädret varit både kyligt 
och regnigt. 

Det torra inlandsklimatet i kombination med 
höjdskillnaderna ger områdets malbec-, torrontés- 
och bonardaviner mycket speciella egenskaper. I 
Mendoza produceras merparten av landets viner. 

DET VITA VINET GJORT PÅ DRUVAN Torrontés har 
ett särskilt smeknamn i Argentina berättar vinbaren 
The Vines of Mendozas kypare Gisella Gangialosi. 
Vinbaren serverar viner från cirka hundra argen-
tinska vingårdar. 

”Vi kallar torrontésvinet lögnare eftersom det 
doftar sött men smakar torrt”, säger hon leende 
medan hon slår upp ett glas av det bleka vinet. 

Druvan Torrontés odlas inte utanför Argentina 

1. Från balkongen i  
Trapiche ser man Andernas 
mäktiga toppar som är snö-
klädda från maj till augusti. 
2. Druvplockarna på 
Marta Bordegnos vinodling 
registrerar varje korg i korg-
räknaren. 
3. De italienska immigran-
terna har haft stor inverkan 
på den argentinska vinod-
lingen, säger vinmakare 
Rodolfo ”Opi” Sadler från 
Grupo Peñaflor.
4. Den stora vinproducen-
ten Catena Zapata undersö-
ker odlingsförhållandenas 
inverkan på smaknyanserna 
hos argentinska och kalifor-
niska Malbec-druvor. 
5. Gabriela Furlotti, som 
producerar ekologiskt vin, 
stöder små vinodlare vars 
rankor är en del av släktens 
historia.

och därför betraktar argentinarna torrontésvinet 
som ett kärt barn. Landets viktigaste druva, Malbec, 
ger viner av mycket hög kvalitet i synnerhet när 
druvan odlas på hög höjd.   

”Idealhöjden är upp till 1 300 meter över havet”, 
säger vinmakare Rodolfo ”Opi” Sadler som samar-
betar med vinjätten Grupo Peñaflor.  

”På den höga höjden kan skillnaden mellan 
natt- och dagstemperaturen vara hela 15 grader. 
Temperaturväxlingen fyller druvorna med färg, 
socker och aromer”, säger han medan vi vandrar i 
den Peñaflor-anslutna vingården Trapiches produk-
tionsanläggning. Näsborrarna fylls av en sötaktig 
druvdoft.

Rodolfo Sadlers insats syns framförallt i vingår-
den Bodegas Santa Anas viner. 

Temperaturväxlingen är mindre i de östra vinom-
rådena. En dygnsvariation på cirka sju grader ger 
goda bordsviner.

”Du är från Norden, inte sant? Hos er dricker man 
ju gärna lådvin. Vinerna från de östra områdena läm-
par sig utmärkt för ändamålet”, säger Rodolfo Sadler. 
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Det är lättare att odla  
ekologiskt och biodynamiskt  
i torra Mendoza än i till  
exempel Europa. 

MAN KAN INTE TALA OM ARGENTINSKA viner utan 
att nämna druvan Bonarda, som utgör en del av 
landets vinhistoria. Druvan var den viktigaste ännu 
för 20 år sedan. Befolkningen konsumerade stora 
mängder vin, vilket naturligtvis hämmade exporten. 
Gisella Gangialosi berättar att druvan Bonarda 
främst användes i blandviner. 

”När det begav sig kallades druvan Bonarda 
färgningsdruva eftersom den ger vinet en djup och 
intensiv färg”, säger hon.  

På 1990-talet flyttade en vinodlare sina bonarda-
rankor till ett nytt område. Det nya området, som 
låg några mil från det ursprungliga, visade sig vara 
mycket gynnsamt för druvsorten. 

”Vinmakarna upptäckte nya egenskaper hos dru-
van och började tillverka vin på enbart Bonarda”, 
säger Gisella Gangialosi. 

Ett typiskt bonardavin från Mendoza är fruktigt 
och lätt kryddigt. Vinet är bäst som ungt. Malbec-
viner kan däremot lagras, framför allt om de är 
gjorda på smakrika druvor från gallrade vinrankor. 

MAN FÖRSTÅR DE SMÅ VINODLARNAS utma-
ningar när man diskuterar med Bodega Furlottis 
föreståndare Gabriela Furlotti. Vissa nordiska 
alkohol monopol, till exempel Sveriges, vill ha stora 
mängder etiskt producerat vin av hög kvalitet.  

”Tillverkningen av sådant vin tar två år i anspråk, 
vilket innebär att vi måste få beställningarna och in-
formation om eventuella ändringar i god tid”, säger 
Gabriela Furlotti.

1. Vinarbetarna på gården 
Familia Zuccardi, som 
är känd för sina lärorika 
rund vandringar, till-
bringar gärna rasterna i 
skuggan.   
2. Marta Bordegnos 
manliga släkting deltar i 
skördearbetet på släktens 
vinodling. 
3. Argentinarna älskar 
grillfesten asado, vid 
vilken man äter saftigt 
och mört kött i stora lass. 
Köttet sköljs naturligtvis 
ner med gott vin.   
4. Personalen avlägsnar 
ris, blad och annat skräp 
från ett transportband 
i Bodega Furlotti. Det 
gäller att se upp för stänk 
från druvorna.  
5. Bodegas Krontiras, 
som är agronom-ingen-
jör Maricruz Antolins 
arbetsgivare, producerar 
ekologiska och biodyna-
miska viner.  
6. Den välkända vin-
tidningen Decanter har 
utsett gården Familia 
Zuccardis vinmakare till 
den argentinska vinvärl-
dens mest inflytelserika 
personer.  
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argenti  nas
v ine xport
Argentina exporterar 

vin till framförallt USA, 

Kanada, Storbritannien 

och Brasilien. 

”Länderna importerar 

mycket vin och 

vissa har också egen 

vinproduktion”, säger 

Mario Giordano som 

leder organisationen 

Wines of Argentina. 

Organisationen främ-

jar försäljningen av 

argentinska viner runt 

om i världen.  

Han berättar att också 

Mexiko, Colombia, 

Peru, Sverige och 

Danmark är viktiga 

marknader. 

Genom ett av vingårdens skjul löper ett transport-
band med druvor avsedda för tillverkning av så  
kallat fairtradevin. Personalen, som bär arbetsklä-
der och skyddsskor, avlägsnar ris, blad och annat 
skräp från bandet. 

Bodega Furlotti köper årligen omkring 85 000 kg 
certifierade druvor av vinodlarna i sammanslutning-
en Viña de la Solidaridad. Nätverket främjar arbets-
förhållandena på vingårdarna och upprätthåller den 
traditionella torparkulturen. Kulturen förföll delvis 
under den ekonomiska recessionen.  

En av Bodega Furlottis leverantörer, contratistan 
Marta Bordegno, har investerat en stor del av 
sin torparinkomst i ett lager för gödselmedel och 
arbetsredskap. Tidigare förvarade hon odlingsut-
rustningen i sitt hem. På Marta Bordegnos vinodling 
är det skördetid och full rulle. Plockarna bär mössor 
och sjalar som skydd mot solen. 

DE VARMA DAGARNA GÖR vinodlingen till ett  
utmanande äventyr i Mendozas låglänta områden, 
till exempel i Luján de Cuyo. Värmen gör att druvor-
nas sockerhalt stiger och att halten syror sjunker, 
vilket inte är önskvärt. Vinodlarna eftersträvar  
rätt balans mellan druvornas sötma och syrlighet  
genom att inleda skördearbetet så tidigt som  
möjligt. 

I högre belägna områden så som Valle de Uco,  
där man odlar druvorna Malbec, Sauvignon Blanc 
och Chardonnay, är värmen inte ett lika stort  
problem. 

”I Valle de Uco får druvan Sauvignon Blanc både 
syrlighet och mineralaktighet. Viner gjorda på dessa 
druvor är av mycket hög kvalitet”, säger Gangialosi. 

Trots sin höga kvalitet har de argentinska vinerna 
svårt att konkurrera med sauvignon blanc-vinerna 
från grannlandet Chile. 

”Om man vill köpa ett gott sauvignon blanc-vin i 
en supermarket gäller det att veta vilket vin man vill 
ha. Chardonnayvinerna är betydligt lättare att köpa 
på måfå”, säger Gisella Gangialosi.

FÖLJANDE DAG JOGGAR VI i kuperad terräng omgiv-
na av biodynamiskt odlade vinrankor. Det spöregnar 
när vi kommer till Bodega Alpamanta där vi tar 
skydd i ett litet skjul. 

Den ökande regnmängden ger vissa problem ock-
så i det här området, men problemen är tillsvidare 
små. Verkställande direktör Andrej Razumovsky 
berättar att det är lättare att odla ekologiskt och bio-
dynamiskt i Mendoza än i till exempel Europa.

”I Europa för regnen med sig bland annat be-
svärliga svampsjukdomar. Vårt största problem är 
ogräset”, säger han.    

Österrikaren Andrej Razumovsky slår ett slag 
för den biodynamiska odlingen, som bland annat 
innebär att man främjar växternas motståndskraft 
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med hjälp av naturgödsel och anpassar bevattningen 
till månens faser. 

På frågan om metoden förbättrar skörden svarar 
han att biodynamiskt odlade druvor är härdigare 
mot både frost och hög värme än traditionellt odlade 
druvor. 

En annan vinodlare som också bedriver biodyna-
misk odling berättar att ideologin även omfattar god 
behandling av vinarbetarna. 

”Arbetstagarna vistas på sina arbetsplatser en stor 
del av dygnet och därför är det uttalat viktigt att de 
behandlas väl och mår bra”, säger Rocio Martin.

Maricruz Antolins vingård ger personalen ägg, 
frukt och olivolja som löneförmån. 

MÅNGA AV DE MINDRE vinproducenterna i Argentina 
realiserar sitt företagsansvar med små konkreta gär-
ningar, medan de stora har omfattande ansvarspro-
gram som de har förbundit sig att följa. I programmen 
ingår i allmänhet allt från personalens rättigheter till 
hållbar vattenförbrukning.     

Direktör Pablo Ghiorzi, som leder Grupo Peñaflors 
internationella verksamhet, berättar att företaget av 
bland annat logistikskäl planerar buteljering av vin i 
400 grams lättviktsflaskor.     

”Fastän en del av inbesparingen går till flasktillver-
karna vill vi se över buteljeringen”, säger han.  

I träden på vingården Trapiche sitter små högljudda 
papegojor och på marken betraktar gårdens ankor och 
lamadjur besökarna med förströdda blickar. Många av 
husdjuren deltar omedvetet i odlandet av vin genom 
att producera näringsrik gödsel till vinrankorna. 

1

2

3

4

Brett vinsortiment: The Vines of Mendoza 

I det unika vinhuset i stadens centrum kan man 

prova viner från cirka hundra vingårdar. Varför inte 

inleda vinrundan i Argentina med ett besök på 

The Vines of Mendoza?  Vinhuset har språkkunnig 

personal. 

Smaklig måltid

Efter en lång och spännande dag på vingårdarna 

lönar det sig att styra stegen till någon av Mendo-

zas många restauranger. Azafrán, 1884, Josefina 

(bilden), Siete Cocinas, Anna Bistro och Maria An-

tonieta bjuder på god mat och trevlig atmosfär. Om 

man vill äta middag på lokalt vis, dvs. efter klockan 

20, lönar det sig att beställa bord på förhand. 

Matkultur Asado

Om tillfälle ges lönar det sig att delta i en  

argentinsk grillfest, asado. Under grillfesten,  

som arrangeras utomhus, blir man bjuden på  

så mycket mört och saftigt kött att man har  

svårt att hålla reda på hur många gånger man har 

sagt sí, por favor. 

Fantastiska landskap 

Från maj till augusti bjuder Anderna med sina  

snöklädda toppar på ett hisnande landskap.  

De vackra och spektakulära solnedgångarna syns 

bäst från vingårdarna väster och söder om staden 

Mendoza. Valle de Uco är en utmärkt utsiktsplats. 

mendozas pär lor
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Argentinsk grillfest
Argentinarnas motsvarighet till vår grillfest är asado.  
Värm grillen, grilla en bit kött och några saftiga korvar 
och servera läckerheterna med god sallat!

Grillat kött,  
chorizo och sallat 
4 portioner, tillagningstid: 20 min + 10 min, 

svårighetsgrad: lätt

1. Ta ut köttet ur kylskåpet  

i god tid (minst en timme före 

grillningen).

2. Krydda köttet med salt och 

peppar. Lägg köttet på grillen 

eller i grillpannan och grilla det 

tills det får en vacker stekyta. 

Flytta köttet till en ugnsform. 

För in en stektermometer i 

köttets tjockaste del. Ställ for-

men i ugnen (+150 °C) och stek 

köttet tills termometern visar 

+58 °C (svagt rosa kött). Fortsätt 

stekningen tills termometern 

visar +65 °C om du vill ha köttet 

genomstekt. Ta ut köttet ur 

ugnen, täck det med foliepapper 

och låt det vila cirka 10 minuter.

3. Grilla korvarna enligt anvis-

ningarna på förpackningen.

4. Skölj, klyv och pensla 

sallatsknytena med olja. Grilla 

halvorna cirka 30 sekunder på 

vardera sidan. Krydda vid behov 

med salt och peppar.

5. Servera köttet och korvarna 

med sallat, kluvna körsbärs-

tomater och chimichurri. 

600 g kött, t.ex. entrecôte
1,5 tsk flingsalt
0,5 tsk svartpeppar  
mald i pepparkvarn
8 små chorizokorvar  
eller annan råkorv  
4 baby gem-knyten (hjärtsallat) 
1 msk olivolja
några körsbärstomater
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dryckesför slag:
Till asado rekommen-
deras ett mustigt och 
syltigt malbecvin från 
Argentina. Det mörka 
och fylliga vinets toner 
av björnbär rimmar 
utmärkt med grillrättens 
generösa och örtiga 
aromer. 

tillagning

MUSTIGT & 
SYLTIGT
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Läs på webbsidan 
etiketten.fi hur du 
tillagar örtdressingen 
chimichurri..fi
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NÄR VÅREN KOMMER DUKAR RESTAURANG Tertin kartano 
i S:t Michel upp rökt sik, murklor, nässlor och andra läcker-
heter. Aperitifen innehåller en skvätt färsk björksav och  
i salladen finns skott av bland annat mjölke och kirskål.  
Till och med kaveldun finns med bland delikatesserna.   

”När de vilda örternas korta säsong är förbi är tiden 
mogen för skörd av egen potatis, egna örter och egna grön-
saker”, säger Tertin kartanos värdinna Pepita Pylkkänen.

Lokala traditioner och råvaror vävs ihop i bland annat 
desserterna. I stället för crème brûlée serverar restaurangen 
äkta kalvdans med hemlagad sylt, socker och mjölk. 

Självodlade och närproducerade livsmedel har varit en 
självklarhet för Pepita och Matti Pylkkänen ända sedan  
de tog över gården och inledde restaurangverksamheten  
i slutet av 1970-talet. 

”På den tiden hade vi egna får och när vi serverade fest-
måltider stod alltid lammkött på menyn”, säger Matti. 

På restaurangens höstmeny finns bland annat vilt. Potati-
sen, grönsakerna, örterna och rotfrukterna är självodlade.

När paret inledde verksamheten hade de ingen aning om 
att de var föregångare. Användningen av egna och närpro-
ducerade råvaror var helt enkelt ett naturligt val. 

Traditionerna lever kvar på ett sätt som tilltalar dagens 
restauranggäster. Att vara föregångare innebär att man 
medvetet eller omedvetet drar upp riktlinjerna för fram-
tidens verksamhet. 

TERTIN KARTANOS RESTAURANGVERKSAMHET inleddes 
på mors dag år 1978, kort efter generationsskiftet.  

Paret Pylkkänen lånade kärl och serviser av föreningen 
Maa- ja kotitalousnaiset och ”lurade” sina släktingar att 
ställa upp i köket. Pepita, som hade viss erfarenhet av 

OMEDVETET  
FÖRE SIN TID  

TEXT HANNA MOILANEN FOTO JUUSO PALONIEMI

Restaurang Tertin kartanos dukningar 
bjuder på både traditioner och modernt 
kök. Dagens trend är lokal mat, som har 
varit en självklarhet för paret Pepita och 
Matti Pylkkänen ända sedan 1970-talet. 
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Pepita och Matti Pylkkänen 
värnar om Tertin kartanos 
kultur- och mattraditioner. 
Råvarorna produceras dels 
på den egna gården, dels av 
utomstående leverantörer. 
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”Vi har alltid gjort det som 
känns rätt. Det är viktigt att 
veta vad man äter.” 



.fi

Stadsflickan Pepita var på 
vippen att förstöra gårdens 
125 år gamla surdeg.

matti  
py lkk änen 
• Ålder: 59 år

• Yrke: gårdsvärd 

• Utbildning: olika före-

tagar- och ledarkurser

• Fritidsintressen: jakt 

och fiske

• Favoritmat och -dryck: 

vild fågel och gott röd-

vin från Bourgogne

• Bästa kombination av 

mat och dryck: klar 

siksoppa på fisk från 

egen fångst och ries-

lingvin från Alsace

• Oförglömlig mål-

tidsupplevelse: 

Lakstjärt i rödvinssås 

och sydfranskt rödvin 

serverade på en res-

taurang i Frankrike.

• Vilka två varor skulle 

du ta med dig till en 

öde ö? Terttis sur-

degsbröd och en back 

eget gårdsöl. 

pepita  
py lkk änen 
• Ålder: 58 år

• Yrke: gårdsvärdinna

• Utbildning: student-

merkonom

• Fritidsintressen: 

svampplockning, resor

• Favoritmat och -dryck: 

orre och gott rödvin 

från Bourgogne

• Bästa kombination av 

mat och dryck: löjrom 

och champagne

• Oförglömlig mål-

tidsupplevelse: Mina 

första ostron och 

sjöborrar serverade 

med chablisvin på en 

restaurang i Frankrike. 

Min första reaktion var 

ambivalent, men i dag 

älskar jag ostron. 

• Vilka två varor skulle 

du ta med dig till en 

öde ö? Iivaris knäcke-

bröd och champagne. 

restaurangverksamhet från sin fars restaurang, 
koordinerade matlagningen och serveringen.

Öppningen blev en succé – hela 200 personer 
intog sin morsdagslunch i den rosa karaktärsbygg-
nadens salar.

”Det var en underbar men hektisk dag. Fickorna 
var fulla av pengar eftersom alla ville betala samti-
digt”, säger Pepita med ett leende.

Följande söndag hade restaurangen endast åtta 
gäster. Det unga paret fick alltså genast uppleva 
svängningarna inom restaurangbranschen.

Under årens lopp har finländarnas smak- och 
kostvanorna förändrats avsevärt. I dag vill gästerna 
ha betydligt lättare mat än för 30 år sedan och 
restaurangen måste beakta bland annat födoämnes-
allergier och specialönskemål.  

Till en början drack gästerna mjölk, surmjölk och 
svagdricka till maten, men i dag är det aperitifer, 
vin och öl som gäller. Dagens gäster efterlyser också 
planering och utsmyckning. 

UNDER ÅRENS LOPP HAR PARET Pylkkänen varit 
med om både det ena och det andra. Pepita hade 
inte varit med länge i svängen när hon höll på 
att förstöra gårdens 125 år gamla surdeg. Som 
stadsflicka förstod hon inte att surdeg traditionellt 
förvaras i särskilda tråg.    

”Jag stod i beråd att diska tråget med borste och 
diskmedel men till all lycka hann Mattis mor stoppa 
mig innan det var för sent”, säger Peptita leende.

De råvaror som gården inte producerar själv 
kommer från paret Pylkkänens bekanta och andra 
leverantörer. Dalriporna beställs av en kontrakts-
jägare och renköttet av en bekant renskötare. På 
våren köper restaurangen in bland annat enskott 
och den läckra goliatmusseronen levereras av sär-
skilda plockare. Den gös, siklöja (mujka), gädda och 
abborre som serveras på restaurangen fiskas i de 
närbelägna sjöarna. Tertin kartano har cirka hundra 
leverantörer.   

Pepita är en ivrig svampplockare och under 
lugnare perioder sätter sig Matti gärna i traktorn 
för att skörda rönnbär. Under hösten lägger Pepita 
och Matti in diverse läckerhet för förvaring i restau-
rangens källare. De inlagda läckerheterna serveras 
under vintern. 

Tertin kartano har redan länge samarbetat med 
Helsingfors universitets Ruralia-institut, som har sitt 
säte i S:t Michel. Institutet har hjälpt paret Pylkkä-
nen att utveckla nya råvaror och att hitta lämpliga 
leverantörer. 

TERTIN KARTANO ÄR Pepita och Matti Pylkkänens 
mission och arbetsplats, men också deras hem. Av 
den orsaken har paret inte velat utvidga verksam-
heten för mycket. I gårdens renoverade bodar finns i 
dag fem hotellrum.  

”Semestrande människor är i allmänhet på gott 
humör. Om morgnarna fungerar jag ofta som säll-
skapsofficer och umgås med gästerna. En del av våra 
stamgäster har blivit goda vänner under årens lopp”, 
säger Matti.

Tertin kartano ligger på endast 300 meters avstånd 
från riksväg 5. Vägen till gården löper genom ett böl-
jande åkerlandskap och den sista stumpen kör man 
längs en vacker björkallé. När man kommer in på 
gårdsområdet möts man av skyltar som visar vägen 
till restaurangen, inkvarteringen och gårdsbutiken. 

Närheten till riksvägen syns i kundströmmen. En 
dryg miljon fordon använder riksvägen årligen och 
under semesterperioden är det många som gör en 
avstickare till gården för att äta eller handla. Tertin 
kartano har också många gäster från S:t Michel och 
kranskommunerna. 

Kafébyggnaden är gårdens enda nya byggnad.  
I övrigt har paret Pylkkänen utnyttjat gårdens gamla 
byggnader: Det gamla utedasset med tio hål har 
stöpts om till en liten möteslokal och det gamla 
stallet fungerar som sommarbutik. 

”Vårt hem är inrymt i dagligstugan så som det 
anstår tjänstefolk”, säger Matti med glimten i ögat.

Fastän Pepita och Matti Pylkkänen älskar sitt 
arbete och värv behöver de avkoppling då och då. 
Paret reser både i Finland och utomlands för att 
koppla av och hämta inspiration.  

”Vi har fått bekräftelse på att vi är på rätt spår  
i bland annat Frankrike, där många landsbygds-
företagare bedriver liknande verksamhet som vi”, 
säger Matti.

”I bland annat Frankrike är turismen betydligt 
mer utvecklad än hos oss. Hemma på gården är man 
hemmablind, men när man betraktar utomstående 
verksamhet förstår man att helheten består av 
tusentals små detaljer”, säger Pepita.

På en av sina resor fick paret idén till en så kallad 
molnbänk. I dag kan gästerna, till exempel efter en 
god måltid, sätta sig på sammanlagt fem molnbän-
kar i trädgården och blicka upp mot skyn. Varför 
inte drömma sig bort och begrunda livet en stund? 

Läs Pepita Pylkkänens  
favorit recept på etiketten.fi.
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TEXT MIKKO SALMI FOTO MIIKA KAINU

Lätt och frisk 
i sommarvärmen
Alkos nya sommaröl bjuder på angenäma aromatiska 
dofter och fruktiga toner. De behagligt friska ölen 
lämpar sig också utmärkt i köket.

S
ommarens öl är friska och 
lätta, men de bjuder också 
på humlebeska och toner av 
grapefrukt och örter. Friskt 
veteöl är en given dryck 

i sommarvärmen. Årets nyhet är en 
blandning av humlebeska och olika 
humledofter.

”Sommarens ölsortiment bjuder 
på mångsidighet: ljust och fruktigt 
samt mörkt och maltigt veteöl, bitter 
vete-IPA, kryddigt saison-öl och single 
hop-ale med citrustoner. Samtliga 
ölsorter är lätta att kombinera med 
olika maträtter”, säger produktchef 
Tomas Salmi.

Veteölets ökande popularitet har 
givit begreppet sommaröl en ny 
innebörd. Det friska och lätta veteölet 
bjuder på förvånansvärt många sma-
ker och nyanser. 

Tomas Salmi berättar att valet av 
öl har blivit mer sofistikerat under de 
senaste åren. 

”Förr hette det kort och gott att  
veteöl lämpar sig som dryck till fiskrät-
ter, men i dag funderar konsumenter-
na på vilket veteöl de skall välja till en 
viss fiskrätt. Intresset för smakkom-

binationer har ökat avsevärt”, säger 
Tomas Salmi.  

De friska och fruktiga sommarölen 
är mycket lätta att kombinera med 
olika maträtter. Veteölens syrlighet 
och citrusaromer och saison-ölens 
kryddighet är element som rimmar 
utmärkt med nästan alla sommarens 
sallader och fiskrätter. 

Maltiga aromer rimmar med kött, 
grillad och rökt fisk och grillade 
grönsaker, medan humlebeska och 
bitterhet balanserar upp feta såser och 
olika kötträtter. 

Friskt och fruktigt veteöl appellerar 
till finländarna under sommaren, 
men ölvännerna är också intresserade 
av nya smaker och aromer. Humlens 
exotiska dofter och den bitterhet som 
finns i eftersmaken och känns i gom-
men är nya bekantskaper för många 
konsumenter. 

”Många finländare föredrar fort-
farande sötma, men allt fler låter  
sig förföras av bitterhet och beska. 
Man kan med fog säga att ölvärlden 
och ölkonsumenternas smak har 
förändrats under det nya millenniet”, 
avrundar Salmi.

Säsongens öl
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2. Paulaner  

Hefe Weissbier Dunkel

Det grumliga och fruktiga 

tjinuskibruna tyska vete-

ölet bjuder på toner av 

banan. Ölets fylliga och 

lätt maltiga smak med 

inslag av karamell lämpar 

sig utmärkt till stekt fisk 

och stekt kött. Det mörka 

veteölets lilla humlebes-

ka rimmar också med ost 

och svamp.

1. Tucher Helles  

Hefe Weizen

Tucher är ett friskt 

halmgult och grumligt 

traditionellt tyskt veteöl 

med doft av banan och 

karamell. Det balan-

serade och medelfylliga 

ölet lämpar sig utmärkt 

till bland annat mager 

fisk, sill, färsk potatis, 

pasta och örtiga kyck-

lingrätter.

3. Slottskällans Saison

Det friska halmgula 

och grumliga svenska 

saison-ölet bjuder på 

toner av citrus och kryd-

dor. Ölets medelstora 

humlebeska lämpar sig 

utmärkt till grönsaker och 

sallader och dryckens 

syrlighet rimmar med 

vinägerbaserad dressing. 

Slottskällans Saison är ett 

lätt och örtigt allroundöl.

4. Oppigårds  

Single Hop Ale

Den gula och medelfylliga 

svenska alen, som inne-

håller endast en humlesort, 

bjuder på aromer av kryddor 

och örter. Det friska all-

roundölet med medelstor 

humlebeska och toner av 

citrus lämpar sig utmärkt till 

fisk, kyckling och sallader. 

Oppigårds Single Hop Ale 

är ett lättdrucket öl.

5. Mufloni Mosaic  

Vehnä IPA

Det gyllengula inhemska 

ölet från mikrobryggeriet 

Beer Hunter's bjuder på 

aromer av grapefrukt 

och örter. Mufloni Mosaic 

Vehnä IPA, som är en me-

delfyllig vete-IPA med stor 

humlebeska, lämpar sig 

utmärkt till bland annat fet 

fisk, feta såser, sushi med 

ingefära och rökt mat.

ALE ALEVETEÖL VETEÖL SPECIALÖL
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Alkos alkoholfria  
ölsorter (0–0,5 %)

EFTERFRÅGAN PÅ ALKOHOLFRITT ÖL ökar 
stadigt både i Finland och utomlands. Alko 
saluför elva alkoholfria ölsorter med indivi-
duell karaktär. 

”Konsumenterna har olika preferenser 
och användningsändamålen är många. 
Smaken hos de alkoholfria ölen är väldigt 
olika och därför rekommenderar jag 
konsumenterna att prova sig fram”, säger 
produktgruppchef Mika Kauppinen från 
Alko. 

Den som vill ha lätt och mild smak kan 
välja en ljus lager, till exempel Buckler med 
liten humlebeska eller Nikolai Alkoholiton 
Vaalea Lager med medelstor humlebeska. 

Lapin Kulta Arctic Malt Alkoholiton med 
citrustoner lämpar sig utmärkt som törsts-
läckare under varma sommardagar.   

Det medelfylliga ölet Warsteiner 
Premium Fresh och ölet Krombacher Pils 
Non-Alcoholic bjuder på stor humlebeska. 
Vänner av kryddiga öl kan välja Ginger 
Brause med generösa ingefärstoner.  

”Bland de alkoholfria ölen finns både 
lätta och friska sorter som lämpar sig till 
milda rätter och sorter med större och 
kraftigare smak som rimmar med tyngre 
rätter”, säger Mika Kauppinen.

Vänner av veteöl kan välja mellan 
Krombacher Weizen Alkoholfrei med toner 

av torkad banan, Paulaner Hefe-Weissbier 
Non-alcoholic med toner av frukt och Bava-
ria Wit Non-alcoholic med citrustoner. För 
vänner av mörkt och maltigt öl rekommen-
deras det sötaktiga och maltiga ölet Nikolai 
Alkoholiton Tumma Lager. Den som tycker 
om humlebeska och toner av grapefrukt 
kan välja BrewDog Nanny State med stor 
humlebeska.
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Elva alkoholfria ölsorter
Alkos sortiment omfattar hela elva alkoholfria  
ölsorter med individuell karaktär. De friska och  
lätta ölen är som gjorda för sommaren.

1.  Buckler, 0,5 %
2. Nikolai Alkoholiton Vaalea Lager, 0,0 %
3.  Lapin Kulta Arctic Malt Alkoholiton, 0,0 %
4.  Warsteiner Premium Fresh, 0,0 %
5.  Krombacher Pils Non-Alcoholic, 0,5 %
6.  Ginger Brause, 0,0 %
7.  Krombacher Weizen Alkoholfrei, 0,5 %
8.  Paulaner Hefe-Weissbier Non-alcoholic, 0,0 %
9.  Bavaria Wit Non-alcoholic, 0,0 %
10. Nikolai Alkoholiton Tumma Lager, 0,0 %
11. BrewDog Nanny State, 0,5 %
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Tips: Dessertens yta 
kan också karamel-
liseras i ugn under 
grillmotståndet. I 
det här arbetsskedet 
är syftet endast att 
ge desserten en 
vacker yta, inte att 
grädda anrättningen. 
Ställ formen på den 
översta ugnshyllan 
och låt ugnsluckan stå 
öppen.

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN  

FOTO REETTA PASANEN 

DRYCKESFÖRSLAG TAINA VILKUNA, ALKO

Crème brûlée  
med citrussmak 
4–8 portioner

Tillagningstid: 15 + 45 min

Svårighetsgrad: relativt lätt

1. Slå vispgrädden, mjölken och 

sockret i en kastrull. Dela vanilj-

stången på längden. Skrapa ner  

fröerna i blandningen och lägg där-

efter vaniljstången i kastrullen.

2. Skölj grapefrukten och riv skalet. 

Alternativ: Skär ut en några centimeter 

bred och lång bit av skalet och avlägs-

na den beska vita hinnan. Slå det rivna 

skalet eller skalbiten i kastrullen. Koka 

upp blandningen och lyft därefter bort 

kastrullen från spisen. Slå i grapesaf-

ten och sila blandningen.

3. Vispa sönder äggulorna. Slå den 

varma och silade blandningen över 

äggulorna under omrörning. Slå 

därefter smeten i ugnsfasta portions-

formar eller i små kaffekoppar.

4. Ställ portionsformarna (kaffe-

kopparna) i en ugnsform med vatten 

(vattnet bör nå upp till ungefär halva 

formen). Grädda desserten 40–60 

minuter i ugn (+150 °C) tills den har 

stelnat. Låt desserten svalna, täck över 

den med folie och ställ den sedan i 

kylskåp.

5. Strö socker på dessertens yta och 

bränn sockret med en gasbrännare 

tills sockret har stelnat och karamel-

liserats.

4 dl vispgrädde
1 dl (lätt)mjölk
1 dl socker
1 vaniljstång 
2 msk rivet blodgrapeskal eller 
skal av annan citrusfrukt
1 msk nypressad blodgrapesaft
6 stora rumstempererade  
äggulor 
Karamellisering:  
ca 4 msk  
fint socker

dryckesför slag:
Krispigt IPA-öl med stor eller medelstor humlebeska 
balanserar upp dessertens syrlighet och krämighet. För 
vinvänner rekommenderas ett sött mousserande muskat-
vin vars citrustoner rimmar med dessertens syrlighet.

tillagning

Inte så svårlagad
Restaurangernas stående dessert, crème brûlée, 
är förvånansvärt lätt att laga hemma i det 
egna köket. Desserten lämpar sig utmärkt som 
festdessert eftersom den kan lagas på förhand 
och ställas in i kylskåpet. Indian Pale Ale, IPA, 
rimmar något oväntat med crème brûlée.

Lyckad kombination
Crème brûlée & IPA

G
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.
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1. HUR GÖR MAN EN FESTLIG DUKNING?  

En lyckad dukning förutsätter en ren och snygg bordduk, 
vackert bordsporslin, vackra glas, blommor och lämplig 
rekvisita. Genom att kombinera och placera dessa på rätt 
sätt ger man dukningen önskad framtoning. 

Börja planeringen med att fundera på om bordet skall 
fungera som blickfång eller om det skall ha en diskret 
framtoning i festmiljön. Omgivningen, det vill säga 
utrymmet och atmosfären, har stor inverkan på helheten. 
Bloggarna på nätet är en utmärkt inspirationskälla.

Feststämningen kan förhöjas genom att duka upp maten 
på olika höjd: Varför inte göra vackra serveringshyllor 
genom att ställa till exempel glasskivor ovanpå vaser?  

2. HUR DUKAR MAN OM FESTEN ÄR SÄRSKILT BETYDEL-

SEFULL ELLER OM GÄSTERNA ÄR SÄRSKILT VIKTIGA? 

En elegant dukning med välplacerat bordsporslin och 
välplacerade glas och bestick ger ett propert intryck. 
Blommor och ljus förhöjer stämningen. Neutrala och 
diskreta färger andas värdighet och vördnad.  

Mat som saknar färg, till exempel bröd och ljusa fisk-
pastor, kan med fördel serveras ur färggranna kärl. 

3. NÄR LÖNAR DET SIG ATT HYRA PORSLIN OCH BESTICK?

Om gästerna är många och man vill undvika tidsödande ar-
bete efter festen lönar det sig att hyra porslinet och besticken 
hos till exempel en cateringfirma. Glesbygdens lokal- och 
hembygdsföreningar hyr i allmänhet ut porslin, glas och 
bestick väldigt förmånligt.

Om man är på jakt efter förmånliga glas lönar det sig att 
besöka en nätauktion. Många vill bli av med sina överstora 
glasuppsättningar efter en större fest. Design- och kristallglas 
är vackra, men på en fest med många gäster är det få som 
tänker på hur glasen ser ut.  

På fina fester, i tidningsartiklar och i bloggar 
är dukningarna alltid lyckade och nästan 

osannolikt vackra. Med små enkla knep kan 
man göra sommarens fest- och buffébord  

till en fröjd för ögat. 
TEXT JULIA ISONIEMI  ILLUSTRATIONER PIETARI POSTI
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4. HUR DUKAR MAN OM FESTEN  

ÄR INFORMELL OCH GÄSTERNA ÄR  

GODA VÄNNER? 

En färggrann bordduk i kombination med 
skojiga dekorationer och udda bordsporslin 
skapar en lättsam stämning. 

Anpassa gärna dukningen till maten: Om 
maten är färggrann bör man helst undvika 
grälla färger i dukningen. Låt inte vacker mat 
drunkna i dukningens färger!     

Engångskärl och -bestick lämpar sig 
utmärkt för informella fester, fester med 
många gäster och fester med särskilt tema.  
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EXPERT: hushållsrådgivare Inkeri Liinaharja, Uudenmaan Martat

5. VILKEN ÄR DEN BÄSTA ORDNINGEN PÅ ETT BUFFÉBORD? 

Tallrikarna bör naturligtvis komma först. Besticken och servetterna 
kan antingen placeras i början av bordet tillsammans med tallrikarna 
eller i slutet av bordet, men då kan gästerna glömma dem.  

Drycker, glas och desserter bör om möjligt placeras på ett separat 
bord för att undvika köbildning. 

7. VILKA ANDRA ELEMENT KAN MAN ANVÄNDA?

I princip vad som helst – låt fantasin flöda! På 
en examens- eller födelsedagsfest kan man till 
exempel placera festobjektets gamla teddybjörn 
eller leksaksbil på festbordet och på en träd-
gårdsfest kan man pryda bordet med exempel-
vis snäckskal. 

Allemansrätten tillåter plockande av bland 
annat blommor, stenar, löv och nedfallna kvis-
tar i naturen. Tänk på att man inte får plocka 
mossa, lavar, kottar eller levande kvistar utan 
markägarens tillstånd och att man inte får ska-
da träd och andra växter. 

8. VAD ÄR TRENDIGT I DAG?

Det som är trendigt inom matvärlden är i allmänhet trendigt också 
ifråga om dukning. I dag uppskattas bland annat äkthet, ärlighet, 
hantverk, traditioner och säsongstänkande. Varför inte använda 
en bordduk av linne och duka med gammaldags porslin?  

Ställ maten på en gammal trälåda, skriv festmenyn på en grif-
feltavla eller ett fönsterglas, använd en stärkt spetsduk som serve-
ringskärl och skriv gästernas namn på glasen med en tuschpenna.   

6. VILKA BLOMMOR LÄMPAR  

SIG FÖR FESTBORDET?

Tänk på att det bland gästerna kan 
finnas människor som är allergiska 
eller känsliga för starka dofter. 
Undvik starkt doftande blommor 
och blommor som fäller pollen. 

På ett buffébord kan man med 
fördel ställa ett högt och vackert 
blomarrangemang, men om 
gästerna sitter till bords bör man 
undvika blommor som skymmer.

Tallrikarna bör naturligtvis komma först. Besticken och servetterna
kan antingen placeras i början av bordet tillsammans med tallrikarna 
eller i slutet av bordet, men då kan gästerna glömma dem.  

Drycker, glas och desserter bör om möjligt placeras på ett separat 
bord för att undvika köbildning. 

7. VILKA ANDRA ELEMENT KAN MA

I princip vad som helst – låt fantasi
en examens- eller födelsedagsfest k
exempel placera festobjektets gam
eller leksaksbil på festbordet och p
gårdsfest kan man pryda bordet m
vis snäckskal. 

Allemansrätten tillåter plockand
annat blommor, stenar, löv och ned
tar i naturen. Tänk på att man inte
mossa, lavar, kottar eller levande k
markägarens tillstånd och att man 
da träd och andra växter.

8. VAD ÄR TRENDIGT I DAG?

Det som är trendigt inom matvärlden är i allmänhet tr
ifråga om dukning. I dag uppskattas bland annat äkth
hantverk, traditioner och säsongstänkande. Varför int
en bordduk av linne och duka med gammaldags porsl

Ställ maten på en gammal trälåda, skriv festmenyn 
feltavla eller ett fönsterglas, använd en stärkt spetsdu

6. VILKA BLOMMOR LÄMPAR

SIG FÖR FESTBORDET?

Tänk på att det bland gäster
finnas människor som är alle
eller känsliga för starka doft
Undvik starkt doftande blom
och blommor som fäller poll

På ett buffébord kan man 
fördel ställa ett högt och vac
blomarrangemang, men om 
gästerna sitter till bords bör
undvika blommor som skym

Tips

Skriv festmenyn på ett fönster-
glas och använd en stärkt  
spetsduk som serveringskärl. 

SE VIDEON 
.fi
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Enligt Grotesk Bars 
huvudbartender, Jesse 
Teerenmaa, serverar 
de finländska restau-
rangerna och barerna 
drinkar och cocktails av 
världsklass.
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I alkoholfria drinkar och cocktails 
lönar det sig att använda säsongens 
råvaror. Under sommaren kan man 
med fördel använda citrusfrukter, 
bär, mynta och färska örter.

DEN FRÄSCHA OCH FRISKA DRINKEN innehåller 
tranbär, hallon, lime, basilika och chili. Bartender Atte 
Puolakka på Grotesk Bar i Helsingfors blandar drinken 
med vana händer. 

Det enda som skiljer drinken från en vanlig cocktail är 
att den är alkoholfri. 

”Allt fler gäster beställer alkoholfria drycker. Förr 
betraktades de alkoholfria alternativen som något för 
gravida kvinnor, men i dag väljer också många av våra 
manliga kunder drinkar och andra drycker utan alko-
hol. Många av våra gäster vill ha klassiska drinkar och 
cocktailar utan alkohol, men vi serverar också helt nya 
alkoholfria skapelser”, säger Atte Puolakka.

Hans kollega, huvudbartender Jesse Teerenmaa 
berättar att bartendrarnas intresse för och kunskap om 
alkoholfria alternativ ökar i takt med efterfrågan.

”Vi är ständigt på jakt efter nya idéer och uppslag. In-
ternet och restaurangernas drinklistor är våra viktigaste 
inspirationskällor. Vi jämför smakkartor och vi undersö-

ker nya blandningar och ingredienser. Vår målsättning är 
att ge gästerna spännande smakupplevelser”, säger Jesse 
Teerenmaa.

ÄVEN MATGÄSTER ÄR INTRESSERADE av alkoholfria 
alternativ. Restaurang Juuri i Helsingfors förnyar sin 
meny varannan månad och i samband med förnyelsen 
ser restaurangen över sitt urval av viner och alkoholfria 
drycker.

”Som alkoholfri aperitif rekommenderar vi gärna en 
mousserande drink gjord på vinbärsblad. Drycken har 
väckt stort intresse framförallt hos våra utländska gäs-
ter”, säger restaurang Juuris sommelier Pilvi Pursiainen.

”Kallpressad äppelsaft, vars smak rimmar med de 
flesta rätterna, lämpar sig utmärkt som genomgående 
måltidsdryck.” 

Pilvi Pursiainen berättar att många av restaurangens 
alkoholfria måltidsdrycker görs på bärsaft som blir över 
vid tillagningen av desserter. 

Konsumtionen av alkoholfria drycker ökar stadigt, vilket syns i både 
restaurangernas och Alkos försäljningsstatistik. För många av dagens 
konsumenter är en alkoholfri mojito ett naturligt val.
TEXT KRISTA KORPELA-KOSONEN FOTO MIIKA KAINU

ALKOHOLFRITT, TACK!

Läs artikeln  
om alkoholfria  
ölsorter på sid. 26.
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”Till vår dessert som innehåller choklad, havtorn 
och malt kan man med fördel dricka ingefärskryd-
dad havtornssaft utspädd med vatten eller mineral-
vatten”, säger Pilvi Pursiainen.

ALKOS FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK styrker restau-
rang - personalens och Alkoexpediternas iakttagelse, 
näm ligen att konsumtionen av alkoholfria drycker 
ökar. 

”Under de två senaste åren har efterfrågan på 
alkoholfria drycker ökat med cirka 13 procent  
och sedan januari i år har ökningen varit nära  
40 procent”, säger produktgruppchef Mika 
Kauppinen från Alko. 

Kauppinen berättar att finländarna följer  
2010-talets internationella trend att allt oftare  
välja alkoholfria alternativ. 

Tyskarna dricker i dag mer alkoholfritt veteöl än 
traditionell Kristallweizen. 

”De alkoholfria alternativen blir allt vanligare 
också hos oss”, säger Mika Kauppinen.

EN AV FÖRKLARINGARNA TILL fenomenet är den 
ökande hälsomedvetenheten. ”Dagens människor 
värnar om sin hälsa och därför begränsar de sin 
alkoholkonsumtion”, säger Mika Kauppinen. 

Utbudet följer efterfrågan. Producenterna diver-
sifierar sina produktportföljer i takt med att efter-
frågan på alkoholfria alternativ ökar. De alkoholfria 
dryckerna är inte längre så söta som när det begav 
sig. ”Tekniken och tillverkningsmetoderna har ut-
vecklats, vilket har höjt kvaliteten hos de alkoholfria 
dryckerna avsevärt.” 

Mika Kauppinen uppmanar dem som är intresse-
rade av alkoholfria drycker att prova sig fram. 

”Smaken hos till exempel alkoholfria vita viner 
varierar mycket och därför lönar det sig att prova 
olika sorter”, säger han. 

1. Alkoholfritt veteöl i 
kombination med blod-
grape och jordgubbar 
ger en frisk och fräsch 
sommarcocktail. 
2. Det är lätt att blanda 
en god cocktail i det 
egna köket. Det enda 
man behöver är ett 
måttglas, en sil och en 
shaker eller en burk 
med lock. 
3. En vällagad alko-
holfri cocktail är lika 
god och vacker som 
motsvarande cocktail 
med alkohol. 
4. Atte Puolakka (t.v.) 
och Jesse Teerenmaa 
från Grotesk Bar får sina 
idéer från bland annat 
branschtävlingar och 
kollegor.

Tyskarna dricker i dag mer alkoholfritt 
veteöl än traditionell Kristallweizen. 

32        2|2015



3

4

Frisk och fräsch   
sommarcocktail

Alkoholfritt mousserande vin lämpar sig 

utmärkt som bas i sommarens festdrinkar. 

Frambujo (1 drink)

4 cl tranbärssaft

2 cl limesaft

1 cl sockerlag

4 färska hallon

6–8 basilikablad

en smal skiva röd chili

6 cl alkoholfritt mousserande vin

garnering:

1 basilikablad

2 hallon

florsocker

Slå alla ingredienser förutom det mous-

serande vinet i en shaker eller i en burk 

med lock. Skaka ingredienserna med is och 

dubbelsila ner blandningen i ett högt glas. 

Slå i det alkoholfria mousserande vinet och 

lägg i några isbitar. Garnera drinken med 

basilikablad, hallon och florsocker.

Recept: bartendrarna Jesse Teerenmaa  

och Atte Puolakka från Grotesk Bar

.fi.fi

S E RV E R A  O C K S Å  
A L KO H O L  F R I T T

Produktgruppchef Mika Kauppinen berättar 

att man på Alko är lyhörd för kundernas 

önskemål. 

”Urvalet av alkoholfria drycker ökar i alla 

våra butiker och inför sommaren förnyar vi 

varuplaceringen”, säger han. 

Alko saluför alkoholfria drycker  

(max. 0,5 % alkohol) inom segmenten öl, 

cider, vitt vin, rödvin, mousserande vin och 

mixers. 

”En omtänksam värd eller värdinna be-

aktar att en del av gästerna på till exempel 

sommarfesten kanske föredrar alkoholfria 

alternativ”, säger Kauppinen.

Varför inte servera alkoholfritt mous-

serande vin eller alkoholfritt veteöl som 

alternativ välkomstdrink?

”Alkos expediter assisterar gärna vid valet 

av drycker”, avrundar Mika Kauppinen.

Flera recept på:
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Frågor & svar

HUR SORTERAR MAN KAPSYLER OCH TOMMA  

LÅDFÖRPACKNINGAR?

Återlämningen av glasflaskor i Alkobutikerna är en invand och 

bekant rutin för de allra flesta, men hur sorterar man 1. lådför-

packningar, 2. korkar och kapsyler och 3. plastflaskor? 

1. Kartongen i lådförpackningar hör hemma bland retur-

kartongen. Kranar och innerpåsar av plast är energiavfall, men 

aluminiumpåsarna (foliepåsarna) hanteras som blandavfall. 

Innerpåsarna av aluminium och plast inklusive kran kan 

lämnas in i Alkobutikerna i Helsingfors, Nyland, Åbo och syd-

västra Finland. Påsarna tas om hand av servicebolaget Lassila 

& Tikan oja, som vidarebefordrar dem som råvara till cement-

industrin. Återvinningen minskar utsläppen av koldioxid. Läs 

mer om återvinningen av lådförpackningar på webbadressen 

alko.fi/sv (skriv Lådvinsförpackningar i sökfältet).    

2. Naturkorkar kan läggas bland energi- eller bioavfallet 

medan syntetkorkar är energiavfall. Metallkapsyler och flask-

kragar av metall hör hemma bland metallavfallet. 

3. Plastflaskor returneras på samma sätt som glasflaskor 

och burkar. Vänligen observera att alla glas- och plastflaskor 

inte är pantbelagda (förpackningar utan pant kan också returne-

ras till Alkobutikerna). Glasflaskor sorteras som glasavfall och 

plastflaskor som energiavfall. Läs mer om återvinning  

på webbadressen alko.fi/miljon.

VAD KAN EN PERSON MED CELIAKI DRICKA?

Sjukdomen celiaki inverkar på valet av drycker eftersom dryck-

en inte får innehålla spannmålsproteiner (gluten). Svaga viner 

innehåller i allmänhet inte gluten, vilket innebär att de lämpar 

sig för personer som lider av celiaki. 

Eftersom gluten inte destilleras innehåller destillerade 

drycker inte gluten, men alkoholen i dryckerna kan irritera 

tarmslemhinnan hos personer med celiaki.  

Öl gjort på korn, råg, vete och havre innehåller mycket glu-

ten. Majs-, ris- och durraöl lämpar sig i allmänhet för personer 

med celiaki, men det lönar sig att läsa varudeklarationen om-

sorgsfullt eftersom dryckerna kan innehålla spannmålsrester.   

Glutenhalten i öl kan sänkas vid tillverkningen. Enligt  

Celiakiförbundet kan de flesta personer med celiaki dricka ett 

par flaskor öl om ölets glutenhalt är under 2 mg/100 g. Efter-

som glutenintoleransen är individuell bör man alltid fråga en 

person med celiaki vad hon eller han kan dricka. Läs mer om 

celiaki på webbadressen keliakialiitto.fi/liitto/pa_svenska. 

Alkos guide ”Lisä- ja vierasaineet alkoholijuomissa sekä  

yliherkkyys” finns på webbadressen alko.fi/vastuullisuus/
alkoholi-ja-terveys/esitteet. Den svenskspråkiga versionen 

”Tillsatser och främmande ämnen i alkohol samt eventuell 

överkänslighet för dem” kan beställas på webbadressen  

alko.fi/sv/vart-ansvar/alkoholi-ja-terveys/esitteet/bestall- 
alkohol-och-halsa-broschyrer. De avgiftsfria broschyrerna finns 

även i Alkobutikerna.
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Vilka drycker lämpar sig för personer som lider 
av celiaki? Hur får man hjälp med att välja  
festdrycker? Alkos kundrådgivare besvarar  
konsumenternas frågor och uppmanar kunderna 
att konsultera butikernas kunniga personal.

SÄND DIN FRÅGA 

till e-postadressen kundrespons@alko.fi,  
ring 020 711 711 eller fråga på   
Facebook facebook.com/alko.palvelee  
och Twitter twitter.com/alko_oy
Våra kundrådgivare betjänar vardagar kl. 9–16.

KAN ALKO HJÄLPA TILL MED FESTARRANGEMANGEN?

En lyckad fest kräver planering. Varför inte börja planeringen 

med att besöka avdelningen ”Festdags” i tjänsten etiketten.fi? 

Avdelningen innehåller många festrelaterade tips och förslag.   

På Alkos webbsidor (alko.fi/sv) hittar du bland annat förslag 

på drycker till olika maträtter. Klicka på förstoringsglaset i sök-

rutan ”Hitta vara” på ingångssidan och välj därefter ämne/tema 

genom att klicka på någon 

av symbolerna till vänster. 

Om du använder en 

smarttelefon klickar du på 

ikonen ”Varor” på ingångs-

sidan. Se därefter längre 

ner på sidan så finner du 

ett sökfält och snabbsymboler för val av bland annat varugrupp, 

land och maträtt. På produktens varukort hittar du informationen 

om i vilka butiker varan säljs. 

Om du står i beråd att ordna en stor fest lönar det sig att 

konsultera Alkos expediter som hjälper dig att välja drycker och 

gör en bedömning av åtgången. Överblivna drycker kan inte 

returneras. 

Om du vill kan du boka tid hos en dryckeskonsult. Genom 

att meddela dina önskemål i samband med bokningen ger du 

konsulten möjlighet att förbereda sig för besöket. Den avgiftsfria 

konsultationen bokas i avdelningen ”Drycker och tjänster” på 

webbadressen alko.fi/sv. Där hittar du också information om 

vilka butiker som tillhandahåller tjänsten. Du kan även kontakta 

Alkos kundtjänst i dryckesrelaterade frågor (kundrespons@ 
alko.fi eller tfn 020 711 711). Företagskunder betjänas av Alkos 

Företagstjänst (yrityspalvelu@alko.fi).
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Ergonomin har upp-
märksammats i den 
nya Alkobutiken. Det 
justerbara kassabordet 
är en succé. Expedit 
Minna Hautamäki jobbar 
gärna stående.

ERFARENHET  
I NY MILJÖ
Personalen i Seinäjokis nya Alkobutik, som finns 
i anslutning till köpcentret Minimani, upplever 
spännande nyheter. 
TEXT KIRSI HAAPAMATTI  FOTO JUHA HARJU

A
lkobutiken har tagit i bruk nya ergonomiska vagnar 
som underlättar hanteringen av vinlådor och när 
kassaexpediterna kommer på jobb kan de justera sina 
arbetspunkter individuellt.

Många Alkobutiker har slagit ett slag för ergonomin och 
välbefinnandet på arbetsplatsen, men för personalen i den nya 
Alkobutiken i Seinäjoki är allt fortfarande nytt och spännande.
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Många av kunderna besöker den nya Alkobutiken 
för första gången längs Minimanis korridor. Butiken 
flyttade för en tid sedan till Minimani i stadsdelen 
Pohja från ett köpcenter i andra ändan av staden. 

”Många av våra gamla kunder har berättat att 
de framöver kommer att handla i den nya butiken 
för att få träffa oss. Under årens lopp har vi byggt 
upp ett nät av stamkunder som vill bli betjänade av 
bekant personal”, säger butikschef Hannele Kivistö 
med ett brett leende.

Minimanis verkställande direktör Heikki Tynjälä 
berättar att köpcentrets kunder är mycket nöjda 
med den nya Alkobutiken.

”Äntligen fick ni och vi en egen Alkobutik”, säger 
några av kunderna. 

Enligt Heikki Tynjälä är Alkobutiken en väl-
kommen utvidgning av Minimanis och områdets 
serviceutbud.   

”För de kunder som kommer från andra delar av 
landskapet är Alkobutiken ett mer än välkommet 
inslag i Minimanis serviceutbud. Smidighet och 
lättillgänglighet är a och o för kunderna”, säger han. 

Alkos tre butiker i Seinäjoki är belägna så att de 
betjänar stadens invånare och besökare så väl som 
möjligt.

1. Matti Viitasaari, som 
den här gången valde ett 
franskt vitt vin, tar gärna 
emot tips av expediterna. 
Jenni Rakkolainen ger 
kunderna goda råd.
2. Maija Rannanmäki 
uppskattar den nya buti-
kens fräscha och luftiga 
atmosfär.  
3. Ulla Koski från Hel-
singfors ville uppvakta sin 
syster som nyligen hade 
blivit mor med ett gott 
alkoholfritt mousserande 
vin. 
4. Butikschef Hannele 
Kivistö berömmer  
samhörigheten och  
stämningen inom teamet. 

DEN NYA BUTIKEN FINNS i ett tillväxtområde.  
Köpcentret Minimani har bland annat en möbel-
affär, en matbutik, en bageriaffär, en lunchrestau-
rang och gott om parkeringsplatser. 

Butikschef Hannele Kivistö är medveten om att 
kundunderlaget förändras när man flyttar.  

”Det blir spännande att se hur kundtillströmning-
en och försäljningen utvecklas i vår nya industri-
dominerade miljö”, säger hon. 

Den nya Alkobutiken är 14 kvadratmeter större 
än den gamla. Lokalen känns luftig och det extra 
utrymmet möjliggör bättre och synligare varuplace-
ring. Hannele Kivistö är särskilt nöjd med lokalens 
effektiva ventilation. 

Expedit Minna Hautamäki berömmer det juster-
bara kassabordet.

”Jag står gärna när jag jobbar. Den nya lösningen 
ökar ergonomin avsevärt”, säger hon. 

Hon gläder sig också åt den steglöst justerbara 
kassabelysningen.

”Jag är känslig för starkt ljus och därför dämpar 
jag gärna belysningen”, säger Minna Hautamäki. 

JENNI RAKKOLAINEN HAR ARBETAT som expedit 
hos Alko i sju års tid och hon stortrivs med sitt 
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mångsidiga och ansvarsfulla jobb. 
”Under årens lopp blev jag bekant med många 

kunder i vår gamla butik och flera av våra stamkun-
der beklagade flytten. Jag hoppas att de hittar till 
oss här i Minimani”, säger hon.  

I samma stund ser Jenni Rakkolainen någon hon 
känner igen. Ulla Koski, som är en gammal bekant, 
besöker affären för att handla alkoholfritt mousse-
rande vin till sin syster som nyligen har blivit mor.  

”Även alkoholfritt rödvin är betydligt bättre än 
sitt rykte. Under min tid som expedit hos Alko lärde 
jag mig att dricka och rekommendera alkoholfria 
drycker”, säger Ulla Koski.  

Alkobutikens personal har lagt märke till att allt 
fler värdar och värdinnor handlar alkoholfria dryck-
er inför fester och bjudningar. Respekten för gäster 
som av någon orsak inte vill dricka alkoholhaltiga 
drycker har ökat under de senaste åren. Den nya 
butiken kommer inom kort att få en separat hyllav-
delning för alkoholfria varor.

”Vid invigningen bjöd vi på alkoholfritt mousse-
rande vin. De som aldrig hade druckit alkoholfri 

”skumpa” blev positivt överraskade av den goda 
smaken. Både de alkoholhaltiga och de alkoholfria 
mousserande vinerna vinner allt mer terräng. Förr 
var mousserande vin en utpräglad festdryck, men i 
dag väljer många finländare bubbelvin som genom-
gående måltidsdryck”, säger Hannele Kivistö.

DEN NYA ALKOBUTIKENS anställda, som alla har 
arbetat i andra Alkobutiker i landskapet, beskriver 
sydösterbottningarnas smakvanor som heltäckande. 

”Kunderna har inga särskilda preferenser och 
de flesta är öppna för nya smakupplevelser”, säger 
Hannele Kivistö.

Butikens sortiment och prislista uppdateras tre 
gånger per år.

”Beställningssortimentet möjliggör försäljning 
av bland annat öl och vin från lokala producenter. 
Efterfrågan på lokalt producerade drycker är stor”, 
säger Hannele Kivistö.   

På frågan om det finns lokala delikatesser som 
tarvar drycker från Alko dröjer svaret en stund.    

”Södra Österbottens specialiteter är surmjölkssop-
pa (piimävelli) och ölsoppa (kaljavelli). Jag kan inte 
minnas att någon skulle ha frågat vilka drycker som 
lämpar sig till dem. De kunder som besöker Minima-
nis matbutik och bageriaffär kommer säkert att göra 
en avstickare även hos oss och då kan vi rekom-
mendera drycker som lämpar sig till de inhandlade 
varorna. En frisk lager lämpar sig till nästan alla 
rätter”, avrundar Hannele Kivistö. 

Expediterna beskriver syd-
österbottningarnas smak-
vanor som heltäckande.

37



TEXT SANNA KEKÄLÄINEN FOTO REETTA PASANEN DRYCKESFÖRSLAG TAINA VILKUNA, ALKO

Sommarens fester är olika, men den gemensamma nämnaren 
är en god sallad. Sallad kan serveras som förrätt, som en del av 
varmrätten eller som måltidens röda tråd. Varför inte servera en 
spännande quiche eller gourmetspett till salladen? 

Sallad och läckra tillbehör

Meny: Nektarin-bresaolasallad // Lax-pastasallad med citron // New York Chicken Paillard //  
Marockansk morotssallad // Koreanska grillspett // Ärt-getostquiche // Fläderkir

Läs på sidan 28 hur du 
lyckas med dukningen.
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Nektarin-bresaolasallad 
4 portioner

Tillagningstid: 15 min 

Svårighetsgrad: lätt

tillagning
1. Börja med dressingen. Rör ihop senapen, 

honungen och vinägern. Slå långsamt i olivoljan 

under omrörning. Smaka av med salt och peppar.

2. Klyv eller skiva nektarinerna (persikorna eller 

aprikoserna). Grilla dem på grill eller i grillpanna 

tills de får vackra grillränder.

3. Skölj och torka sallaten. Blanda ner hälften av 

dressingen och lägg därefter upp salladen på en 

serveringsbricka. Garnera med nektariner (persikor 

eller aprikoser), skinka och ost. Toppa salladen 

med nötter/pinjenötter och dressing.  

4 nektariner, persikor eller aprikoser
8 dl grönsallat
150 g bresaola (lufttorkat saltat ox-
kött) eller parmaskinka
200 g taleggio, mozzarella eller  
annan saftig ost 
3 msk krossade rostade nötter eller 
pinjenötter

Elegant senapsdressing
1 tsk söt senap
1 tsk flytande honung
1 msk vitvinsvinäger
3 msk olivolja
1 tsk flingsalt
0,5 tsk vitpeppar mald i pepparkvarn

FRISKT & 
FRUKTIGT

dryckesför slag:
Denna italienskinspirerade 
sallad rimmar utmärkt med 
friska och fruktiga vita viner. 
Varför inte välja en norditaliensk 
pinot grigio med toner av citrus 
och nötter eller ett vin gjort på 
någon av de mindre kända druv-
sorterna Cortese, Arneis eller 
Verdicchio. 
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dryckesför slag:
Laxens och avokadons 
fyllighet och citronens 
syrlighet balanseras  
bäst upp av ett friskt och 
syrligt vitt vin. Varför inte 
välja en livlig och fruktig 
eller nyansrik och struk-
turerad torr eller halv torr 
riesling från Chile, 
Tyskland eller Österrike? 
För ölvänner rekommen-
deras en krispig pils.

Lax-pastasallad med citron 
4 portioner, tillagningstid 20 min + 30 min, svårighetsgrad: lätt 

tillagning
1. Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen.

2. Laga dressingen medan pastan kokar. Skölj den ena 

citronen extra omsorgsfullt och riv sedan skalet. Pressa 

saften ur vardera citronen och spara en matsked citronsaft 

till senare. Rör ihop olivoljan, citronsaften och det rivna 

citronskalet. Smaka av med salt, peppar och hackad ört. 

Slå av vattnet från pastan och rör där efter ihop pastan, 

dressingen och parmesanosten. Låt anrättningen svalna 

och ställ den därefter i kylskåp.

3. Dela laxen i mindre bitar. Rör ner fisken och vatten-

krassen i salladen. Skala, kärna ur och tärna avokadorna. 

Stänk på citronsaft. Rör ner avokadobitarna i salladen. 

Smaka av med citron och salt.

350 g figurpasta, t.ex. penne
2 dl riven parmesanost
200 g kall- eller varmrökt lax
1 kruka vattenkrasse
2 avokador
1 msk citronsaft  

gräslöksdressing
2 citroner
ca 1,5 dl olivolja
1 tsk salt
0,5 tsk vitpeppar mald i pepparkvarn
1 dl hackad färsk gräslök  
eller bladpersilja

FRISKT & 
FRUKTIGT

NYANSERAT & 
STRUKTURERAT

PILS

Tips: Avokadon mörknar 
trots citronsaften. Om 
salladen görs på förhand 
lönar det sig att röra 
ner avokadon strax före 
serveringen.
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dryckesför slag:
Den läckra salladen rimmar utmärkt med en  
lätt eller medelfyllig, bärig och frisk valpolicella 
eller beaujolais. Vinet bör serveras lätt avkylt 
(+16–18 °C). Lena och lätta vita viner, som balan-
serar upp rucolans beska och tomaternas syrlig-
het, lämpar sig också till salladen. 

New York Chicken Paillard 
grillad kyckling med rucola-parmesansallad

4 portioner, tillagningstid 15 min + 10 min, svårighetsgrad: lätt 

tillagning
1. Smörj och krydda minutbiffarna med salt 

och peppar. Grilla eller stek biffarna några 

minuter per sida tills köttet är genomstekt. 

Pressa citronsaft på biffarna och placera 

dem på ett serveringsfat. Täck biffarna med 

foliepapper.

2. Skölj och torka rucolan. Klyv körsbärs-

tomaterna och rör ner dem i rucolan. Blanda 

olivoljan och vinägern. Krydda med salt och 

peppar. Slå dressingen över salladen och rör 

sedan ner parmesanflarnen. Servera salla-

den på amerikanskt vis ovanpå minutbiffarna. 

Alternativt kan man skiva köttet och röra ner 

det i salladen.

4 minutbiffar av kyckling
2 msk olivolja
ca 1 tsk flingsalt
0,5 tsk svartpeppar  
mald i pepparkvarn
1 citron

Rucolasallad
ca 1 liter rucola
400 g körsbärstomater
4 msk olivolja
1 msk rödvinsvinäger
0,5 tsk flingsalt
0,25 tsk svartpeppar  
mald i pepparkvarn
ca 2 dl parmesanflarn

BÄRIGT &  
FRISKT

MJUKT & 
FRUKTIGT
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Lyckas med dressingen!
Rör ihop tre delar god olivolja och en del vinäger eller citronsaft. Smaka av med flingsalt och peppar mald 

i peppar kvarn. Smaksätt dressingen med senap, honung och/eller hackade färska örter. Fransk dijonsenap 

lämpar sig i allmänhet utmärkt som ingrediens i dressing. Finfördelad vitlök sätter ytterligare piff på dressingen. 

Varför inte kombinera olika oljor? Byt ut en del av olivoljan mot till exempel avokado- eller nötolja.

Tips: Den vegetariska 
salladen kan anpassas 
till veganer genom att 
ersätta fetaosten med 
veganost.

dryckesför slag:
Frisk och lätt maltig lager 
balanserar upp citronens 
syrlighet, fetaostens sälta, 
morotens och honungens söt-
ma och dukkahns kryddighet. 
Alternativt kan man välja en 
pale ale med toner av nöt eller 
en fruktig golden ale. 

LAGER

ALE

42        2|2015



◊

Marockansk morotssallad 
4 portioner, tillagningstid 15 min + 10 min, svårighetsgrad: lätt

Dukkah-kryddblandning 
Drygt 1 dl färdig blandning, tillagningstid 15 min,

svårighetsgrad: lätt

tillagning
1. Skala morötterna och rosta dem ca 10 minuter i ugn  

(+225 °C) eller tills de är färdiga och har fått vacker yta.  

Morötterna kan även kokas (ca 35 minuter).

2. Laga dressingen: Rör ner citronsaft, honung, salt och 

harissa pasta i olivoljan. Finfördela den inlagda citronen och 

rör ner den i blandningen. Blanda omsorgsfullt.

3. Blanda dressingen, morötterna, de sköljda kikärterna  

och örterna. Lägg salladen på ett serveringsfat och strö över 

smulad fetaost och dukkah-kryddblandning.

tillagning
1. Rosta mandelkrosset  

i torr och het panna tills det  

får en vacker ljusbrun yta.  

Slå i sesam- och koriander-

fröerna. Rosta blandningen  

ca 30 sekunder.

2. Lyft bort pannan från spisen 

och slå i de övriga ingredien-

serna. Låt blandningen svalna.

300 g små smala morötter
1 burk (290 g/175 g/ca 2 dl) kokta kikärter 
3 msk hackad färsk mynta
3 msk hackad färsk bladpersilja
200 g fetaost i bit (inte tärningar)
3 msk dukkah-kryddblandning (recept nedan)

citrondressing Harissa 
0,75 dl olivolja
2 msk citronsaft
1 msk flytande honung
0,5 tsk salt 
1 tsk harissapasta eller torkad chili  
mald i kvarn 
1 inlagd liten citron (t.ex. Al'Fez),  
finns i saluhallar och stora marketar

1 dl krossade skalmandlar
1 msk sesamfröer
1 tsk korianderfröer
1 tsk salt
1 tsk socker
1 tsk spiskummin (jeera)

Tips: Receptet ger mer dukkah-kryddblandning än vad 
som behövs till salladen. Överbliven dukkah kan användas 
för smaksättning av bland annat kyckling, fisk och kött. 
Kryddblandningen håller ca en månad i lufttät burk.

Fläderkir 
Alkoholfri, 1 drink, tillagningstid 5 min, svårighetsgrad: lätt

tillagning
1. Tvätta limefrukten noga 

och skär den i skivor. Lägg 

limeskivorna i ett glas. 

Slå på flädersaften. Hacka 

myntan och töm den i glaset 

(eller lägg de hela kvistarna 

i glaset).

2. Fyll upp glaset  

med alkoholfritt vitt eller 

mousserande vin.

2 skivor lime
2 tsk koncentrerad flädersaft 
3 kvistar mynta
1,5 dl alkoholfritt vitt  
eller mousserande vin
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Koreanska grillspett 
Cirka 20 små spett, tillagningstid 45 min, svårighetsgrad: lätt

tillagning
1. Börja med marinaden så att köttet 

hinner få smak. Skala och skiva 

vitlöken. Skiva salladslöken. Rör ihop 

marinadingredienserna.

2. Skär köttet i lämpliga, lika stora 

bitar. Lägg köttet i marinaden och låt 

det marineras minst 30 minuter. Sma-

ken blir bäst om köttet marineras över 

natten i kylskåp.

3. Värm grillen eller stekpannan. Torka 

bort överlopps marinad från köttet 

med hushållspapper. Slå lite rybsolja 

i pannan om du använder stekpannan. 

Trä köttbitarna på stickor. Stek eller 

grilla spetten 5–10 minuter beroende 

på köttbitarnas storlek. Spetten kan 

också stekas i ugn (+225 °C, ca 10 min). 

Servera spetten som sådana eller med 

söt chilisås. Garnera med koriander.

500 g innerfilé av gris  
eller bröstfilé av kyckling
rybsolja

Sesam-sojamarinad
2 vitlöksklyftor
1 salladslök 
2 msk soja
1 msk sesamolja
1 msk citronsaft
2 tsk flytande honung
svartpeppar mald i pepparkvarn
1 kruka koriander till  
garneringen
söt chilisås

dryckesför slag:
Bärigheten och den friska syrligheten 
hos pinot noir-viner balanserar upp 
chilisåsens sötma och kryddighet utan 
att täcka köttets smak. Varför inte välja 
en bärig och frisk pinot noir från  
Nya Zeeland eller Chile? Lena halv-
söta vita viner med balanserad syrlig-
het lämpar sig också till spetten. För 
ölvänner rekommenderas en frisk och 
maltig ljus lager.

LAGER

BÄRIGT &  
FRISKT

MILT & 
SÖTAKTIGT
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dryckesför slag:
Getostens syrlighet balanseras upp av den  
friska bitterheten hos ett lätt och fruktigt 
veteöl. Vinvänner kan med fördel välja en 
nyansrik och strukturerad sauvignon blanc  
från Frankrike eller Nya Zeeland. 

Ärt-getostquiche 
Cirka 8 små eller en stor paj

Tillagningstid 20 min + 30 min

Svårighetsgrad: relativt lätt

tillagning
1. Tina degen enligt anvisningarna på förpackningen. Kavla ut 

degen till tunnare skivor. Stansa ut runda bitar och lägg bitarna 

i små smorda pajformar eller i en stor smord form. Låt degen 

vila i kylskåp cirka 15 minuter.

2. Laga fyllningen. Koka ärterna i salt vatten cirka 3 minuter. 

Häll bort vattnet. Mosa hälften av ärterna med en stavmixer. 

Slå de mosade ärterna, de hela ärterna, ägget och den extra 

äggulan i en skål. Slå i vispgrädden, den smu-

lade getosten och myntan. Krydda med salt 

och vitpeppar. Blanda omsorgsfullt.

3. Förgrädda bottnarna/bottnen:  

Täck pajbottnen med bakplåtspapper 

och använd ris eller torkade ärter  

som tyngd. Grädda 10 minuter i ugn 

(+175 °C). Avlägsna bakplåtspapperet 

och tyngden.

4. Fyll den förgräddade pajbottnen 

med fyllning. Grädda pajerna/pajen 

10–30 minuter eller tills fyllningen 

har stelnat. Gräddningstiden beror 

på formarnas storlek och ugnens 

effekt.

5. Garnera pajerna/pajen med 

ärtskott, slå på lite olivolja och 

toppa med pinjenötter.

1 paket (400 g) fryst  
söt pajdeg

fyllning
300 g frysta ärter
1 ägg + 1 äggula
2 dl vispgrädde
150 g mjuk getost
2 msk hackad färsk mynta
1 tsk flingsalt
0,5 tsk vitpeppar mald i pepparkvarn

garnering
1 kruka ärtskott
1 msk olivolja
2 msk rostade pinjenötter

NYANSERAT & 
STRUKTURERATVETEÖL

Tips: Degen kan även tryckas in i muffins-
formar. Använd ris eller torkade ärter som 
tyngd under förgräddningen. Tyngden gör 
att degens kanter inte ”rymmer” under 
förgräddningen.
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Joonas Hämäläinen beskriver sig själv 
som en matens diversearbetare bördig 
från Juankoski i hjärtat av Savolax.  
www.joonashamalainen.com

46        2|2015



NYANSERAT & 
STRUKTURERAT VETEÖL

.fi

Karriär och 
överraskningar
Vinnaren av kocktävlingen MasterChef, Joonas 
Hämäläinen, har hunnit med mycket på kort tid. 
Efter segern i den populära TV-tävlingen år 2011 har 
han arbetat inom restaurangbranschen tillsammans 
med namnkunniga kockar, skrivit en kokbok och 
jobbat som försäljningschef på ett lokalt slakteri.

HURUDAN VECKOSLUTSKOCK ÄR DU? Jag visar min familj och mina 
vänner att jag tycker om dem bland annat genom att bjuda på mat. Under 
veckosluten, när har jag tid att satsa på matlagning och bakning, testar jag 
ofta nya recept och lösningar. Jag serverar gärna mat som delas av gäster-
na, exempelvis gryträtter, bröd och plockrätter. Delningskulturen håller 
tyvärr på att falla i glömska.

VARIFRÅN FÅR DU IDÉER TILL MATLAGNINGEN? Från bland annat TV, 
bloggar och reseupplevelser. Jag följer inte recepten slaviskt, utan jag till-
lämpar innehållet fritt. Härförleden hittade jag ett recept på potatisrieska i 
en kokbok – jag hade ju helt glömt bort det goda tunnbrödet. När jag baka-
de rieskan tittade jag inte på receptet, utan följde min intuition. 

VILKEN ÄR DIN MAT- OCH DRYCKESFILOSOFI? Min filosofi är ganska 
gränslös: Det viktigaste är att man njuter av maten och matlagningen.  
Mat är definitivt mer än bränsle och därför bör den vara både god och 
tilltalande. Måltidsdrycken förhöjer smaken, men den får inte bli en be-
lastning. Man klarar sig i allmänhet utan dyra viner.

HUR FÖRHÅLLER DU DIG TILL ÖVERRASKNINGAR I LIVET? Jag är savolax-
are och realist. Motgångar är aldrig trevliga, men det gäller att se framåt 
och att göra det bästa av situationen. Restaurangjobbet gav mig besvärliga 
fukteksem på armarna, vilket ledde till att jag måste byta bransch. För 
knappt två år sedan fick jag jobb som försäljningschef på ett slakteri i 
Uleåborg.

VILKET ÄR DITT FRAMGÅNGSRECEPT? Min pizzadeg har varit en trogen 
följeslagare under flera år. Den enkla men välsmakande bottnen är lätt 
och trevlig att baka ensam och i goda vänners lag. Hemlagad pizza slår 
frysdiskarnas pizzor med hästlängder. Som pizzafyllning kan jag rekom-
mendera kallrökt lax och sparris. 

Fördeg
3 dl vetemjöl
2 dl kallt vatten
10 g färskjäst

Deg
5 dl vetemjöl
1,5 dl kallt vatten
20 g färskjäst
3 tsk salt

Pizzadeg 
(4 portioner)

TEXT JULIA ISONIEMI FOTO JAMI ROPPONEN, JOONAS HÄMÄLÄINEN  

DRYCKESFÖRSLAG TAINA VILKUNA, ALKO

dryckesförslag:
Friska och syrliga italienska 
vita viner rimmar utmärkt med 
pizzans smakprofil. Välj en 
bekant pinot grigio eller pinot 
bianco eller prova på ett lätt 
och örtigt vin gjort på någon 
av druvorna Vermentino, 
Ver dicchio, Cortese, Friulano, 
Fiano, Garganega eller Ribolla 
Gialla. För ölvänner rekom-
menderas ett friskt och fruktigt 
veteöl med citrustoner. 

tillagning
1. Lös upp fördegsjästen i kallt vatten och 

slå i vetemjölet. Blanda omsorgsfullt och låt 

fördegen stå i rumstemperatur över natten täckt 

med en duk.

2. Häll fördegen i en matberedare och slå i 

resten av vetemjölet. Lös upp resten av jästen 

i kallt vatten och slå jästblandningen i mat-

berederaren. Mixa ingredienserna (medel - 

hög hastighet, cirka 6 minuter). Låt degen vila 

10 minuter. 

3. Slå i saltet och mixa ytterligare 6 minuter. 

Knådningstiden är den dubbla om degen  

knådas för hand.

4. För över degen till en ren skål och täck 

över skålen med plastfolie. Låt degen stiga till 

dubbel höjd i rumstemperatur. 

5. Dela degen i fyra lika stora delar och forma 

delarna till kulor. Låt degkulorna jäsa till dubbel 

storlek under en duk.

6. Som sommarfyllning rekommenderas  

kallrökt lax, sparris och buffalomozzarella. 

Recept på fyllning: etiketten.fi.

Tips: Degen 
kan frysas in 
efter att den 
formats till 
kulor och före 
den stiger för 
andra gången. 
Slå in kulorna 
i plastfolie för 
att undvika 
uttorkning.
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HÖJ EN SKÅL FÖR MER VINKUNSKAP!

Etikettklubben ordnar provningar av vin och öl som vidgar dina vyer 

i en avslappnad miljö. Provningarna är öppna för alla medlemmar. 

Du kan också ta med din partner eller vän.

Om du inte ännu är medlem kan du enkelt anmäla dig. 

Gå in på alko.fi /etikettklubben eller ring 

020 711 715 vardagar 9–16.

Medlemsavgiften är bara 25 euro per år. Medlemmarna får tidningen 

Etiketten i posten, en dryckesguide på fi nska fl era gånger per år, vårt 

(fi nska) e-medlemsbrev och tillgång till vår medlemsportal.

Thomas Suni, klubbmästare

SNART DAGS ATT ANMÄLA SIG! 
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 

emot från onsdag 20.5.2015. Övriga kurs-

anmälningar börjar onsdag 27.5.2015. 

Ring 020 711 711 (vardagar 9–16).
 

Sista anmälningsdag för alla kurser 

är två veckor före kursdag.
 

Provningsvinerna köps in genom 

Etikett-klubben och kostnaderna 

för dem fördelas jämnt mellan 

kurs deltagarna. Kursfaktura skickas 

ut efter sista anmälningsdagen. 

En kurs ställs in om det blir färre än 

tio deltagare. Anmälan är bindande. 

Kursavgiften fastställs efter antalet 

närvarande.

VENETIEN – BREDD OCH DJUP
Italienska Venetien producerar intressanta viner 

med ett brett spektrum. Maffi g amarone, lätt 

bardolino, soave med inslag av frukt och örter 

och prosecco med fi na pärontoner. Vinerna görs 

ofta på regionens egna unika druvor, vilket 

bidrar till deras spännande karaktär. Vi provar 

ett representativt urval av Venetiens mång-

fasetterade viner. Kursen pågår i ca 2 timmar.

 Medlem betalar 22 € för provningen plus 

12–25 € för provningsvinerna.

BÄTTRE BUBBELVINER
Bra mousserande viner görs även utanför 

Champagne. Vi provar några mousserande 

viner som tillverkats enligt den traditionella 

metoden. Stifta bekantskap med crémant och 

cava samt ypperliga bubbelviner från Nya 

världen. Lär känna specifi ka egenskaper hos 

mousserande viner från olika delar av världen. 

Upptäck likheter och skillnader mellan dem. 

Kursen pågår i ca 2 timmar.

 Medlem betalar 22 € för provningen plus 

14–28 € för provningsvinerna.

ANNONS

DRYCKESPROVNINGAR I BÖRJAN AV HÖSTEN



VINKLASSIKER
Kom på en vinprovning av klass där du provar 

kvalitetsviner från både Europa och Nya 

världen. Varför blir vissa viner klassiker? Lever 

de upp till sitt rykte? I vilka sammanhang ska 

man korka upp en klassiker? Vi kommer att 

belysa dessa frågor ur fl era olika synvinklar. 

Upptäck noblessen bland vita, röda och 

mousserande viner. Kursen pågår i ca 2 timmar.

 Medlem betalar 22 € för provningen plus 

12–25 € för provningsvinerna.

ABC OM DOFT OCH SMAK
En fi n chans för alla nyblivna vinentusiaster! 

Kursen kräver ingen tidigare kunskap om vin eller 

erfarenhet av vinprovning. Du lär dig elementära 

begrepp och grundläggande vinprovningstek-

niker så att vinernas smak spektrum ska öppnas i 

all sin bredd och mångfald. Hitta skillnader och 

lär dig bedöma viner genom att använda sinnena. 

Kursens längd är ca 2 timmar. 

 Medlem betalar 22 € euro för provningen 

plus 6–13 € euro för provningsvinerna.

KUOPIO 

Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Venetien – bredd och djup to 27.8 kl  18.00

Vinklassiker to 1.10 kl  18.00 

Öltyper to 15.10 kl  18.00

LAHTIS

Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Venetien – bredd och djup to 3.9 kl  18.00 

Vinklassiker to 1.10 kl  18.00

Bättre bubbelviner to 8.10 kl  18.00 

ROVANIEMI 

Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Öltyper to 13.8 kl  18.00

ABC om doft och smak to 3.9 kl  18.00

Venetien – bredd och djup on 14.10 kl  18.00

SEINÄJOKI 

Tiedekatu 2, byggnad D, tredje vån.

Vinklassiker to 27.8 kl  18.00

Venetien – bredd och djup to 1.10 kl  18.00

TAMMERFORS 

Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

ABC om doft och smak to 3.9 kl  18.00

Vinklassiker to 10.9 kl  18.00

  to 1.10 kl  18.00

Bättre bubbelviner to 17.9 kl  18.00

 ti 6.10 kl  18.00

Venetien – bredd och djup to 24.9 kl  18.00

Öltyper on 7.10 kl  18.00

HELSINGFORS

Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån.

Venetien – bredd och djup ti 1.9 kl  17.00

 ti 8.9 kl  17.00

 to 17.9 kl  17.00

 on 23.9 kl  17.00

 må 28.9  kl  17.00

 to 1.10 kl  17.00

ABC om doft och smak on 2.9 kl  17.00

 to 10.9 kl  17.00

Öltyper to 3.9 kl  17.00

 on 9.9 kl  17.00

Bättre bubbelviner må 14.9 kl  17.00

 må 21.9 kl  17.00

 ti 22.9 kl  17.00

 ti 29.9 kl  17.00

Vinklassiker ti 15.9 kl  17.00

 on 16.9 kl  17.00

 to 24.9 kl  17.00

 on 30.9 kl  17.00

BJÖRNEBORG 

7th Floor, Yrjönkatu 15 A , 7. vån.

Öltyper to 13.8 kl  18.00

ABC om doft och smak ti 1.9 kl  18.00

Venetien – bredd och djup to 8.10 kl  18.00

JYVÄSKYLÄ

Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån.

Venetien – bredd och djup on 2.9 kl  18.00

Vinklassiker ti 6.10 kl  18.00

ULEÅBORG 

Alkon aluetoimisto, Kirkkokatu 14

Vinklassiker to 13.8 kl  18.00

Venetien – bredd och djup to 22.10 kl  18.00

VASA 

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

Öltyper to 6.8 kl  18.00

Vinklassiker to 27.8 kl  18.00 

Bättre bubbelviner to 10.9 kl  18.00

Venetien – bredd och djup to 1.10 kl  18.00

Venetien – bredd och djup
på svenska to 8.10 kl  18.00

ÅBO 

Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

ABC om doft och smak må 24.8 kl  18.00

Öltyper on 26.8 kl  18.00

Bättre bubbelviner ti 1.9 kl  18.00

Vinklassiker må 7.9 kl  18.00

 on 16.9 kl  18.00

Venetien – bredd och djup ti 22.9 kl  18.00

  må 5.10 kl  18.00

Venetien – bredd och djup
på svenska ti 6.10 kl  18.00

ÖLTYPER
Vi går igenom de åtta huvudsakliga öltyperna. 

De har en rikedom av aromer som är lika 

komplex som hos viner. Vi provar ett öl av varje 

huvudtyp det vill säga lager, mörk lager, pilsner, 

stark lager, veteöl, ale, porter och stout. Du lär 

dig mer om öltillverkning. Vi diskuterar vilken 

mat som passar till olika öltyper. Kursen pågår i 

ca 2,5 timmar.

 Medlem betalar 28 € för provningen plus 

10–20 € för provningsölen.

Alla andra kurser hålls på fi nska, 

utom Venetien – bredd och djup 

i Åbo ti 6.10. och i Vasa to 8.10.



Bakom kulisserna...

1

2

EN STOR LÅDA MED MÖRKA druvklasar landar på 
lastbilsflaket. Förmiddagssolen står högt på him-
len, malbecrankorna står i räta rader och i bak-
grunden ståtar Andernas imponerande toppar. Vi 
befinner oss i vindistriktet Mendoza i Argentina. 

Druvplockarna rör sig som flitiga myror mellan 
vinrankorna och lastbilen. Vi ber några plockare 
om en videointervju, men de avböjer vänligt med 
hänvisning till att deras lön är provisionsbaserad.  

José Miguel Flores, som ännu inte har börjat 
sin arbetsdag, ställer däremot gärna upp på en 
intervju. Produktionschef Laura Maria Bardotti 
från företaget Bodega Furlotti, som köper vingår-
dens skörd och tillverkar fairtradevin, lovar att 
kompensera honom för den förlorade arbetstiden. 

José Flores berättar att han arbetar ungefär 
en vecka på den här åker, varefter han flyttar till 
någon annan. Hans arbetsförmedlare, som förser 
många vingårdar med plockare, har hållit honom 
sysselsatt de senaste åtta åren. 

Under skördetiden styr han kosan mot sin 
arbetsplats ungefär sjutiden på morgonen. Åkrar-
na finns på olika avstånd från hemmet. Mitt på 

dagen har han en timmes lunchrast. Arbetspasset 
slutar ungefär klockan 17.30. 

Vid arbetsdagens slut kontrolleras Flores och  
de andra plockarnas saldo, det vill säga hur 
många korgar de har fyllt under dagen. Om  
druvorna är lättplockade är lönen 5–7 peso per 
korg och om de är svårplockade är den drygt  
10 peso per korg. 

”Om det finns gott om druvor plockar jag unge-
fär 80 korgar per dag och om mängden druvor är 
mindre blir det cirka 50 korgar”, säger José Flores 
på argentinsk spanska.  

Flores dagsförtjänst är i regel 40–50 euro. 
Enligt uppgifter från organisationen The Ethical 
Wine Trade Campaign, som arbetar för att höja 
inkomstnivån och förbättra arbetsvillkoren, för-
tjänar de argentinska säsongsarbetarna i medel - 
tal 100 peso per dag. Beloppet motsvarar cirka  
10 euro. 

José Flores har bråttom till sitt värv och därför 
avrundar vi intervjun. Något förbryllad av 
uppmärksamheten tackar han oss, varefter han 
hämtar sin korg och kilar iväg till vinrankorna. 

Dagens saldo: 80 korgar druvor

TEXT JULIA ISONIEMI FOTO JUUSO  PALONIEMI

1. Vingården hör till sam-
manslutningen Viña de la 
Solidaridad, som främjar 
arbetsförhållandena och 
upprätthåller den tradi-
tionella torparkulturen.  
2. José Miguel Flores 
har fru och tre barn – en 
femåring, en treåring och 
en veckogammal baby.

Se videon om José 
Miguel Flores och 
hans jobb i tjänsten 
etiketten.fi.
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kolumnen

lasse pakarinen,  
som har jobbat på Alko, är en 
stor vän av god mat och goda 
viner. I dag arbetar han som 
frilansförfattare i London. N

är jag blev intresserad av mat och vin var det stora vackert. Maten och 
vinet skulle vara stora, generösa och fylliga.

Jag minns så väl de intensiva tonerna av vanilj och mogna frukter i ett 
chardonnayvin som hade mognat på ekfat. När det begav sig skulle också 
de röda vinerna vara fylliga arombomber. 

Min smak har förändrats avsevärt under åren och i dag uppskattar jag viner som 
inte bedövar smaklökarna vid första klunken. Jag föredrar huvudsakligen viner med 
sofistikerad och ödmjuk smak. 

Mina preferenser delas av tiotusentals vinvänner runtom i världen. De friska, lätta 
och komplexa vinerna från svala regioner vinner alltmer terräng.  

Jag har lagt märke till det ökande intresset för lätta och subtila viner på olika restau-
ranger i bland annat Helsingfors, Stockholm och Wiesbaden. De fruktiga mousserande 
proseccovinernas popularitet följer dagens smaktrender. 

Jag har definitivt ryckts med av trenderna, vilket återspeglas av min fäbless för 
krispigt syrliga vita viner gjorda på druvan Riesling och för eleganta röda viner gjorda 
på modedruvan Pinot Noir. Mousserande vin är i allmänhet en lättare måltidsdryck än 
traditionella matviner och därför dricker jag gärna champagne till maten.    

Intresset för lätta och okomplicerade alternativ syns också i maten. Mat som tillreds 
av säsongsbetonade råvaror av hög kvalitet bjuder på fräscha och spännande smaker. 
Det finns ingen orsak att maskera vårens, sommarens och höstens naturliga och elegan-
ta smakvärld med komplicerade recept. Trenden gäller även så kallade etnisk mat: De 
subtila smakerna i till exempel vietnamesiska rätter betonas betydligt mer än förr.   

Råvarorna och deras egna smaker tillmäts allt större värde också i min nuvarande 
hemstad London. Det engelska köket har inte världens bästa renommé, men under de 
senaste åren har förändringens vindar börjat blåsa även i England. Många engelska 
kockar och köksmästare har övergivit det franska kökets tunga, fylliga och komplexa 
karaktär och övergått till en lättare och subtilare smakvärld. 

Trots mina nya preferenser vill jag nog inte helt överge de kraftiga och runda sma-
kerna. Ibland väljer jag en fyllig chardonnay till middagsbordet och när jag har ätit 
sparrissallad och säsongens grönsaker tillräckligt länge smakar en franskinspirerad rätt 
med tung sås underbart. Allting med måtta – både trendig mat och lätta viner.

Smaken förändras
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Skribent i nästa nummer: Baba Lybeck.
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TACK FÖR ATT
DU VISAR LEGITIMATION.
Var snäll och visa legitimation om du är under 25 år.

Åldersgränser för köp av alkohol: svag 18 år, stark 20 år.


