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Somerset  
– ciderns  
grevskap 
Förra året var vädergudarna definitivt 
på äppelodlarnas sida i byn Mudgley  
i grevskapet Somerset. Odlarna  
berättar att den tidiga sommaren  
och den fuktiga och varma sensom-
maren gav den bästa äppelskörden  
på över tjugo år.

Kullarna, sänkorna och hedarna i 
Somerset gör grevskapet i sydvästra 
England till ett av världens viktigaste 
ciderområden. 

Det fuktiga och milda maritima 
klimatet är gynnsamt för odling av  
cideräpplen. Världens bästa cider-
äpplen mognar dels i sydvästra 
England, dels i nordöstra Frankrike 
där klimatet är för svalt för odling 
av vindruvor. De förädlade äpplenas 
bitterhet, tannininnehåll och täta 
konsistens lämpar sig utmärkt för 
tillverkning av cider. 

Gamla skrifter visar att man till-
verkade cider i Storbritannien redan 
på 1200-talet. Kelterna i nuvarande 
Frankrike lär ha druckit cider långt 
före vår tideräknings början och när 
det begav sig spred Caesars arméer 
ciderkulturen till stora delar av de 
erövrade områdena.
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Vilket vin till 
sommarskörden?
 
Sommaren bjuder på läckra legymer 
och bär. Färskpotatis, knapriga 
sallader och sensommarens gom-
smekande bär tarvar goda drycker. 
Bekanta dig med både nyttiga  
tips och spännande recept på: 
etiketten.fi
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Entréer Säsongens smaker och fenomen,  
ansvar och internationella vindar.
SAMMANSTÄLLNING SAMPPA HAAPIO, MARINA AHLBERG, PETTERI POHJONEN
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TILL FÖRVALTNINGSRÅDETS viktigaste 
uppgifter hör att fungera som kom-
munikationskanal mellan Alko och 
riksdagen. Finlands riksdag behöver 
aktuell och vederhäftig information 
till stöd för sina alkoholpolitiska 
beslut. Den tilltänkta revideringen av 
alkohollagstiftningen ställde andra 
periodens riksdagsledamot  
Vesa-Matti Saarakkala inför stora  
frågor när han tillträdde sin be-
fattning som ordförande för Alkos 
förvaltningsråd i början av året. 

”Det är viktigt att bedöma kon-
sekvenserna av olika alternativ innan 
man fattar stora beslut. Alla har 
nog inte insett att den föreslagna 
försäljningen av svaga alkoholdrycker 

i dagligvaruaffärerna skulle leda till 
en avsevärd decimering av antalet 
Alkobutiker”, säger han.

VILKEN ÄR ALKOS ROLL I FRAMTIDEN?  
Alko bör hänga med i utvecklingen 
nu och framöver. Webbutiken är ett 
modigt grepp och beslutet att inleda 
verksamheten i företagssegmentet 
ger Alko tid att finslipa betjäningen 
innan butiken slår upp sina portar för 
konsumentkunderna. Det är viktigt 
att betjäningen fungerar klanderfritt.

Eftersom priset, marknadsföringen 
och tillgången har direkt inverkan på 
konsumtionen av alkohol har alkohol-
monopolet sin givna plats i samhället, 
men det är viktigt att verksamheten 

inte finansieras av skattebetalarna 
och att den gene rerar en liten vinst. 

HUR FRÄMJAR ALKO EN ANSVARS - 

FULL ALKOHOL KULTUR?

Alko har en viktig roll som infor-
mationsspridare. Företagets stora 
satsning på alkoholfria drycker hand-
lar om ansvarsfullhet och likvärdig 
betjäning.

HUR KONSUMERAR NI ALKOHOL-

HALTIGA DRYCKER? 

Jag dricker sällan vin till maten  
och jag tar ofta bilen till fester,  
men om jag besöker en terrass  
en vacker sommarkväll dricker  
jag gärna en fräsch och frisk drink. 

Information till stöd för beslutsfattandet
Riksdagsledamot Vesa-Matti Saarakkala tillträdde som ordförande för Alkos  
förvaltningsråd i början av året. Han upplever Alkos webbutik som ett modigt grepp  
och som en förbättring av betjäningen.
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K A L E N D E R

Kundbetjäning på toppnivå

3 X F R Å N GÅ R D 
T I L L B O R D 

FILOSOFI OCH  

ASIATISKA SMAKER   

Thailändska Sutip 
Austad delar med sig 
av sin odlings filosofi 

och hjälper dig att lyckas med 
asiatiska växter i vårt nordiska 
klimat. Här hittar du tips på hur 
du odlar indisk gurka, ingefära, 
bittermelon, daikonskott... Och 
när det äntligen blir dags att 
skörda, lockar bokens recept till 
det asiatiska köket. 

SUTIP AUSTAD:  
DEN ASIATISKA KÖKSTRÄDGÅRDEN.  

NATUR & KULTUR.2016

FÖRLÄNG DIN  

ODLINGSSÄSONG 

Lena Israelssons  
nya bok Odla året 
om är ett infopaket 

som du trivs med. Boken hjäl-
per dig att planera och lyckas 
med skörden under alla årstider, 
och du kan njuta av välsmak-
ande grönsaker från den egna  
täppan. En vackert illustrerad 
bok med tydlig och lättfattlig 
vägledning.

LENA ISRAELSSON:  
ODLA ÅRET OM – SKÖRDA GRÖNSAKER OCH 

ÖRTER HELA ÅRET UTOMHUS ELLER INOMHUS. 
BONNIER FAKTA 2016

ODLA I STAN OCH  

PÅ BEGRÄNSAD YTA  

Boken Urban odling 
ger dig ritningar 
och byggtips för 

utnyttjande av små ytor. Du 
får tydliga mått och arbetsbe-
skrivningar för bl.a. odlingsskåp, 
blomsterlår och kryddtrappa. 
Boken hjälper dig med växtval 
för skugga, sol och blåst och 
ger dig tricks för bl.a. sam- och 
serieodling. En detaljerat illust-
rerad bok, som inspirerar både 
till att bygga, inreda och odla.

ULRIKA FLODIN FURÅS, MATTIAS GUSTAFSSON: 
URBAN ODLING. NATUR & KULTUR 2016

UNDER DE SENASTE ÅREN har Alko satsat på fördjupat 
ansvarssamarbete med importörerna av alkoholhaltiga 
drycker. I början av innevarande år lanserade Alko den 
engelsk språkiga nätutbildningen E-learning of ethical 
principles, vars syfte är att visa hur man implementerar 
ansvarsfullhet i verksamheten. Vid sidan om nätutbild-
ningen erbjuds leverantörerna och importörerna även 
traditionella kurser i socialt och miljömässigt ansvar. 

Alko deltar aktivt i den internationella organisationen 
BSCI:s verksamhet genom att auditera arbetsförhål-
landena i primärproduktionen och genom att bedriva 
ansvarssam arbete med alkoholmonopolen i Norden. 
Bekanta dig med Alkos nätutbildning via länken:
alko.fi/alko-oy/tavarantoimittajille/ 
vastuullinen-ostotoiminta/code-of-conduct

Nätutbildning  
i ansvar
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Midsommaren  
är ljusets fest.25.6

ALKO KNEP FÖRSTA PLATSEN för sin kund-
betjäning i klassen butikskedjor för fjärde 
gången i ordningen. Kunderna uppskattar 
Alkos kompetenta och vänliga betjäning 
och engagerade personal, vilket återspeg-
las av den andra raka segern i tävlingen 
Great Place to Work. 

Vid sidan om god betjäning erbjuder 
Alko kunderna ett modernt och mångsidigt 

produktsortiment. Under det gångna  
året förnyade och breddade Alko sitt  
urval av alkoholfria drycker, vilket ledde 
till att försäljningen inom segmentet  
ökade med över 95 procent. 

De ekologiska och etiskt tillverkade 
produkterna är också på frammarsch.  

vuosikertomus.alko.fi

ALKOS ÅR 

2015

Dags för  
examensfest!4.6 16.6 Sommarens  

öl anländer till 
Alkobutikerna.
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ENTRÉER

VAD FÅR MAN om man för samman människor som 
tilltalas av lokal mat, lokala producenter och sociala 
medier? Svar: verksamhetsmodellen REKO (Rejäl 
Konsumtion). 

 
i Österbotten år 2013, har spritt sig som en löpeld  

medlemmar.    
Verksamheten går ut på att medlemmarna beställer 

livsmedel direkt hos producenterna, alltså helt utan 
mellanhänder. Kunderna och producenterna träffas 
på till exempel en parkeringsplats där kunderna får 

om mindre basarer, kan ha upp till ett fyrsiffrigt antal 
deltagare. 

främst på Facebook, där medlemmarna gör sina be
ställningar. De som administrerar ringarna får ingen 
ersättning för sitt arbete. 

 
ett antal personer som är intresserade av lokal mat  
och matens ursprung. Ringens medlemmar kan sedan  
beställa de önskade livsmedlen hos de anslutna 
producenterna via nätet. Leveransen sker vid avtalad 
tidpunkt på överenskommen plats. 

I början av året utsågs REKO i Helsingfors till  
Årets matkulturgärning 2015.  
aitojamakuja.fi/reko

Lokal mat på  
parkeringsplatsen  
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3 x
SMAK

SPARRIS + SAUVIGNON BLANC  
Nyanserade och strukturerade 
vita viner så som sauvignon blanc 
rimmar utmärkt med kokt sparris 
– appellationen Sancerre står som 
garanti för en sann smakupplevelse. 
Riesling och grüner veltliner lämpar 
sig också till sparris.

ETIKETTEN.FI BJUDER PÅ läckra och spännande  
sommarsmaker.

JORDGUBBAR + SAUTERNES 
Varför inte servera en sauter-
nes eller något annat sött 
dessertvin till sommarens 
läckerhet nummer ett?  
Andra mousserande viner 
och framför allt champagne 
rimmar också utmärkt med jord-
gubbar och jordgubbsdesserter.

SILL + RIESLING  
Om du vill servera vin till 
sillen kan du välja ett frisk och 
fruktigt vitt vin. Ättikstark sill 
tarvar ett vin med en aning 
restsocker – varför inte skänka 
i en halvtorr riesling?  

8  2|2016



K A L E N D E R

Etiketten  
3/2016  
utkommer.

VI FRÅGADE LÄSARNA:

Den populäraste artikeln 
i numret 1/2016 var 
Street food-klassiker.

Äntligen  
kräftsäsong!21.7 9.9

Street food

ÄNTLIGEN ANLÄNDER  
DE EFTERLÄNGTADE  
HANTVERKSÖLEN

LIVSMEDLENS URSPRUNG  
INTRESSERAR: VI BESÖKTE  
TVÅ PRODUKTIONSGÅRDAR

UNGA VINMAKARE  
I BORDEAUX 

ALKOS  
KUNDTIDNING   

1/2016

Tillred hemma

Tema

SAMPRODUKTION:  
FEM UNGA  

VUXNA  
DELTOG

Webbutiken  
öppnar  
i november
Alkos webbutik, som slår upp portarna 
för företag i sommar och för enskilda 
konsumenter i november, gör dryckernas 
spännande smakvärld lättillgänglig för alla 
och envar. Hörnstenarna i webbutiken på 
adressen alko.fi är smidig kundbetjäning, 
pålitlighet och användarvänlighet.

• • •

Visste du?
Reinheitsgebot 500 år

En av den tyska öltillverkningens hörn-
stenar, Reinheitsgebot (renhetspåbudet), 
fyllde 500 år 23 april. En stor del av dagens 
tyska bryggerier följer fortfarande renhets-
påbudet, som utfärdades i Ingolstadt i Bay-
ern år 1516. Påbudet stipulerar vatten, korn, 
humle och jäst som de enda god kända 
råvarorna vid tillverkningen av öl. 

Alkos första tyska öl började säljas år 
1986 och sedan dess har sortimentet vuxit 
i jämn takt. I dag omfattar det ständigt 
ökande urvalet över 40 ölsorter. 

• • •

Alkos öppettider 
De flesta Alkobutikerna är öppna  
dagen före midsommarafton  
(torsdag) kl. 9–20 och på midsommar -
afton (fredag) kl. 9–13. Eftersom det  
förekommer undantag ber Alko sina  
kunder kontrollera den egna butikens  
öppettider via webbadressen  
alko.fi/sv/butiker-tjanster 

EKOLOGISKT TILLTAL 
Allt fler konsumenter handlar ekologiskt öl och vin. Ekodrycker-
na tillverkas av ekologiskt odlade råvaror i enlighet med EU:s 
ekoförordning. Alkos ekodrycker är certifierade av både myndig-
heter och lokala ekoorganisationer. 
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4,7 miljoner 
liter

I fjol sålde Alko hela 4,7 miljoner liter ekodrycker.

SVAG A VINER 

Försäljning (1 000 liter)

843
(1–3/2014)

860 1 013
(1–3/2015) (1–3/2016)

Under perioden januari–mars 2016 var intresset för svaga  
ekoviner större än under motsvarande period åren innan.

ÖL 

Försäljning (1 000 liter)

26
(1–3/2014)

39 41
(1–3/2015) (1–3/2016)

Efterfrågan på ekologiskt öl har ökat under de två senaste åren.

EKOPRODUKTER 

Försäljning, antal enheter (st.) 

249
(1–3/2014)

263 286
(1–3/2015) (1–3/2016)

Det sammanlagda antalet svaga ekoviner, ekoöl och andra  
ekoprodukter under perioden januari–mars har ökat.
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ENTRÉER

”MAT LIGGER MIG VARMT OM HJÄRTAT.  
Min och min familjs tid i Portugal, Frankrike 
och Tanzania öppnade mina ögon för mat och 
gastronomi, säger Anri Lindström som jobbar som 
expedit hos Alko i Träskända. År 2013 tog hon 
examen i klassisk sång. 

Vid sidan om sången har Lindström gjort 
mat styling, det vill säga preparering av mat för 
reklamfotografering, för sin systers företag och 
arbetat som restaurangchef. Utöver sitt jobb som 
expedit hos Alko arbetar hon i dag som utbildare  
i Träskända och Lahtis och som värd vid Etikett-
klubbens kundkvällar. 

Hon har stor nytta av sina passioner.  
”Både sång och kundbetjäning handlar om  

att uppträda. Om man framför sitt budskap på  
ett levande och engagerat sätt väcker det intresse  
hos lyssnaren. Matstylingen och jobbet som  
restaurangchef har lärt mig att kombinera mat  
och dryck, vilket kommer väl till pass när jag  
betjänar kunderna”, säger Anri Lindström.   

”Jag har ganska kraftig stämma. När jag härför-
leden betjänade en äldre dam bad hon mig sluta 
skrika. Jag bad om ursäkt och berättade att jag är 
sångerska, varpå damen frågade var och när jag 
uppträder följande gång.”  

utvecklats i positiv riktning under de senaste åren. 

Fulländat verk

Alko
HISTORIA
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-
sällskapet och stämningen.  

”Dryckerna utgör en viktig del av måltiden och 
helheten. Mat och dryck som rimmar med var-
andra är som tonerna i ett fulländat musikverk”, 
avrundar Anri Lindström.

”Dryckerna utgör en viktig del 

av måltiden och helheten. Mat 

och dryck som rimmar med 

varandra är som tonerna i ett 

fulländat musikverk”, säger 

sångerskan Anri Lindström.

Alkobutiken i Vasa centrum tar emot en vinförsändelse. Butiken var en av 

de 48 Alkobutiker som slog upp portarna 5.4.1932 klockan 10 när lagen om 

statligt alkoholmonopol trädde i kraft.

Presentpåsen Onnea  
till vårens fester
 

Presentpåsen Onnea 
(Grattis), som är den 
senaste och sista påsen 
i returproduktserien 
En andra chans, är 
designad med tanke på 
vårens examensfester. 
Påsen andas kreativitet 
och återvinning. Den 
är gjord av överblivet 
tyg från Alkos förnyelse 
av arbetsplaggen och 
erbjuder en välfungeran-
de gratulationslösning. 
Framtill på påsen, som  
är en utmärkt förpack-

ning för en god presentdryck, finns en ficka för 
gratulationsblomman. Presentpåsen (833259) 
kostar 6,90 euro.

Alkos kunniga personal

10  2|2016



SÄSONGEN INLEDS med im-
porterad sparris, men den 
inhemska läckerheten dyker 
snart upp på borden. Sparris 

kalium och folsyra. 
Vår nypotatis, som är en för-

ädlad form av de knölar som 
ursprungligen växte på An-
dernas sluttningar, dyker i all-
mänhet upp till midsommaren. 
Den läckra och hälsosamma 
knölen är rik på energi, C- och 

Sallad gjord på sparris,  
nypotatis, pinjenötter eller  
squashfröer, kapris och  
citronsaft är en gomsmekande 
sommarläckerhet, som kan 
serveras varm eller kall. 

Salladen i receptet är avsedd 
att avnjutas till exempelvis  

Källa: Fineli, Inhemska 

Trädgårdsprodukter r.f.

Skördetidens stora smaker
Sallad på sparris  
och potatis
4 portioner

6–12 medelstora potatisar 
salt
1 knippe grön sparris
saften från en halv citron
0,5 dl olivolja
2 msk pinjenötter
2 msk kapris
färska örter som dekoration

T I L L R E D N I N G

1. Skölj, skala och koka potatisen i salt vatten tills den är 
halvmjuk. Skiva potatisen.    
2. Skölj sparrisen och skär bort den träiga delen längst 
ned. Koka sparrisen i salt vatten (koktiden beror på spar-
risens färskhet och tjocklek). Färsk grön sparris blir färdig 
på ett par minuter. Kontrollera mjukheten med en sticka 
under kokningen. Skär ner sparrisen bland potatisen. 
3. Blanda citronsaften och olivoljan. Slå dressingen över 
potatisen och sparrisen.
4. Rosta pinjenötterna under omrörning  
i torr panna på medelhög värme.
5. Blanda ner pinjenötterna  
och kaprisen i salladen och  
dekorera med färska örter.
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Skördetidens primörer är sparris och den högt  
älskade nypotatisen (färskpotatisen).

D RYC K E S F Ö R S L AG

Välj en dryck som rimmar med sparrisens 
smakvärld och citrondressingens syrlighet.  
Ölvänner kan med fördel skölja ner salladen 
med en pils eller en ljus lager. Den som föredrar 
vin kan välja en grüner veltliner, sauvignon 
blanc, chenin blanc eller något annat torrt och 
syrligt vitt vin. Fruktig och frisk champagne och 
andra mousserande viner av hög kvalitet rimmar 
också utmärkt med salladen.

FRISKT & 
FRUKTIGT

NYANSERAT & 
STRUKTURERAT
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TEXT PETRA VUOLANEN FOTO JUUSO PALONIEMI KARTOR KATRI SULIN

De tyska rieslingdruvorna odlas på nästan lodräta slutt-
ningar längs floden Mosel och i vinregionen Rheingau. 
Flodernas vatten speglar det livgivande ljuset.

RIESLINGVINETS KÄLLA

12  2|2016
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E
n ung man vandrar uppför en brant slutt-
ning omgiven av vinrankor. Hans stadiga 
läderskor sjunker ner i den torra marken 
och lösgör bitar av skiffersten. Han böjer 
sig ner och lyfter upp en bit hårt lerskiffer.  

han. 
Vingården Carl Loewens unga delägare 

Christopher Loewen berättar att hålet återspeglar 
hårt och tungt arbete. 

”Hålen uppstår när vinarbetarna bearbetar jorden 
med sina hackor. Marken under och kring vinrankor-

Den branta sydsluttningen lämpar sig utmärkt 
för odling av rieslingdruvor eftersom Mosels vatten 

-
na trivs i områdets klimat med varma somrar och 

utmanande.  
”Vi brukar säga att vinarbetare måste ha ett långt 

och ett kort ben för att kunna stå i de branta slutt-

leende.  

TYSKLAND ÄR VÄRLDENS STÖRSTA producent av 
rieslingviner. Druvan odlas på nästan en fjärdedel 
av landets totala vinareal och hälften av odlingarna 

i stor utsträckning på i vilka förhållanden druvan 
har utvecklats och mognat.  

-
sen är desamma ger sluttningen vinet dess karakte-

säger Christopher Loewen. 
Moselområdets branta terrasserade sluttningar 

med relativt torr och mineralrik jord lämpar sig 
utmärkt för odling av rieslingdruvor. 

 
området har många varma syd- och sydväst-
sluttningar. Jordmånen innehåller lerskiffer och 
kvartsit. 

Moselvinerna bjuder på förnäm syrlighet och 

”Vi brukar säga att  
vinarbetare måste ha  
ett långt och ett kort ben.”

De 16 000 vinrankorna 

på Carl och Christopher 

Loewens vingård tarvar 

regelbunden beskärning 

och annan skötsel.  

Antalet arbetsmoment  

är hela 20 per år.

        Se videon:  

Till vilka rätter  

dricker vin odlarna 

rieslingvin?  

etiketten.fi >  

Dryckens källa
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Mosel & Rheingau    TysklandPÅ KARTAN

UTSIKT FRÅN CYKELSADELN
Mosel-Radweg, som är den populäras-
te och mest kända cykelleden i Mosel-
området, är 278 kilometer lång och 
löper från Trier till Koblenz. Leden har 
flera alternativa skyltade avsnitt för 
cyklister med olika god kondition: Man 
väljer själv om man vill åka uppför 
och nedför sluttningar eller om man 
vill cykla på plan mark längs floden. 
Området har flera cykeluthyrare.

IDYLL BLAND VINRANKORNA 
Staden Bernkastel-Kues är Mosel-
områdets pärla. Gamla staden bjuder 
på bland annat vackra korsvirkeshus 
och den 600 år gamla byggnaden 
Spitzhäuschen. Staden har många 

restauranger och delikatessaffärer. 
Utanför centrum höjer sig Doctorbergs 
världsberömda vinodling mot skyarna.

MUSIK SOMMAREN LÅNG
Rheingau Musik Festival som pågår 
från juni till augusti och Moselområ-
dets många andra musikevenemang 
ger vinresan en fläkt av kultur. Konser-
terna med framstående musiker från 
hela världen ges i gamla slott, kloster 
och kapell. Vill du höra klassisk musik 
eller jazz?

PÅ LAND, TILL SJÖSS OCH I LUFTEN
”Rüdesheim Ringtour är en givande 
dagsutfärd till UNESCO:s världsarv i 
Rhendalen. Utfärden, som utgår från 

Rüdesheim, börjar med en kabintur  
till monumentet Niederwalddenk - 
mal, varifrån man promenerar till 
Assmanns hausen (promenaden räcker 
ungefär en och en halv timme).  
Utfärden avslutas med en avkopplan-
de flodtur tillbaka till Rüdesheim.

RIESLINGVINETS FÖDELSEGÅRD
Världens första rieslingvingård, 
Schloss Johannisberg, har tillverkat 
rieslingvin sedan år 1720. Från 
slottsrestaurangens veranda kan man 
beskåda landskapet med dess vinod-
lingar medan man avnjuter välsmak-
ande rieslingvin. Vingården arrangerar 
intressanta rundvandringar i slottets 
vinkällare.

DÜSSELDORF
KÖLN

HAMBURG

BERLIN

FRANKFURT

STUTTGART

MÜNCHEN

KOBLENZ
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Lorch am Rhein

Vingården Kloster Eberbach

Rüdesheim am Rhein

Wiesbaden

Mainz

Ürzig

Vingården Dr. Pauly-Bergweiler

Bernkastel-Kues

Trier

Tysklands bästa

Vingården Carl Loewen 
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och balanserade. Tyskland är också känt för sina 
fylliga ädelrötade viner. 

VI ÅKER GENOM BERNKASTELS gamla stad och kör  
in på slottsgården guidade av en skylt på vilken  
det står Weinprobe (vinprovning). Sådana skyltar 

 
Berg weilers slottskällare kan man prova på allt mel
lan fem och tio olika viner. Under provningen av de 
gyllengula dryckerna berättar värden Stefan Pauly 
om vinerna och till vilka rätter de lämpar sig. 

föringsresa i Kalifornien och underhåller gästerna  
på tyska med inslag av överdriven amerikanska.    

i havet. Om man jämför mängden rieslingvin med 
den totala mängden vin i världen är förhållandet un

kan alltså betraktas som verkliga rariteter.” 
Släktgården är främst känd för sina sena riesling

rieslingvin till sushi med en ordentlig klick wasabi.     

”Bernkastels stora utbud av restauranger gör  
staden till ett idealmål för den som vill njuta  
av god mat, gott vin och soliga terrasser”, säger 

Eftersom vinområdena är belägna mitt i Tyskland 

rejäla sallader, det vill säga mat som ger välbehövlig 
energi efter långa promenader. 

Vinturismen har ökat avsevärt under de senaste 

allmänhet hyr bil eller cykel, övernattar på idylliska 
familjehotell och kombinerar vinprovningen med 
strövtåg på vingårdarna. 

efter snabba upplevelser, tittar bara in under sin 

under skördetiden i september–oktober. Under det 
första veckoslutet i september lockar Mosel upp till 
200 000 besökare. Många kommer till Bernkastel 

2

4

1. Verkställande direktör 

Dieter Greiner berättar att 

dagens vinframställning 

är en kombination av 

traditioner och modern 

teknologi.  

2. Stefan Pauly är vin-

makare i tolfte led. 

3. Vintillverkning i 

Tyskland är inget billigt 

nöje och därför fokuserar 

man på kvalitetsviner.   

4. Klostret i Rheingau, 

där man tillverkade 

ädelrötat vin redan på 

1500-talet, har världens 

äldsta vinpressar.

31
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för att njuta av skördefestens sprakande fyrverkerier 
och välfyllda bägare.

”Jag själv föredrar mindre gatufester. I augusti 
serverar de lokala vinodlarna i Ürzig lantmat och vin 
i små stånd längs gatorna”, säger Stefan Pauly.

MOTORVÄGEN FRÅN BERNKASTEL TILL ELTVILLE i  
Rheingau omges av öppna fält. Ungefär en och en 
halv timme efter starten från Bernkastel siktar vi 
Kloster Eberbachs röda torn. 

Det gamla cisterciensklostrets 900-åriga historia 
började när munkar från Burgund i Frankrike 
bosatte sig i Rheingau. Munkarna förde med sig 
vinodlingens ädla konst.    

År 1803 ledde sekulariseringen till att Kloster 
Eberbach och dess vinproduktion övertogs av 
hertigen av Nassau. I dag ägs Kloster Eberbach, 
som är en av Tysklands viktigaste vinproducenter, 
av del staten (förbundslandet) Hessen. Vingårdens 

avstånd från klosterbyggnaden.  

och ett hotell med 30 rum. Kloster Eberbach, som 

fungerade som inspelningsplats för Sean Connery- 
Rosens namn, bjuder på intressanta guidade 

turer. Besökarna får bland annat bekanta sig med 
världens äldsta vinpressar och provsmaka viner i 
klostrets gamla vinkällare. 

RHEINGAUS VINER HAR ALLTID stått högt i kurs. 
Handelsleden Rehn i kombination med klostrens 
fruktbara samarbete har gjort de högklassiga viner-
na kända långt utanför odlingsområdet. Under årens 
lopp har många förmögna adelsmän och statsöver-
huvuden varit stamkunder hos vingårdarna.  

Kloster och legender hör ihop. Vingårdens verk-
ställande direktör Dieter Greiner berättar legenden 
om ”den sena skördens ryttare”. 

Munkarna förde med sig 
vinodlingens ädla konst 
till Rheingau från  
Burgund i Frankrike. 

◊

5

6

7

5. Vingården Dr. Pauly- 

Bergweilers slottskällare 

lockar besökare från 

bland annat Norden. 

6. Eftersom de mogna 

rieslingdruvorna har  

sköra skal måste en stor 

del av skördearbetet 

göras manuellt. 

7. I anslutning till besöket 

i Kloster Eberbach kan 

man handla presenter  

i klosterbutiken.
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OMRÅDENAS VIKTIGASTE DRUVOR
Moselområdet har cirka 8 000 hektar vin-
odlingsmark. På 90 procent av marken odlar 
man gröna druvor, huvudsakligen Riesling. 
Den näst viktigaste druvan heter Müller- 
Thurgau och därefter kommer druvan Elbling, 
som även används för tillverkning av mous-
serande vin. I Rheingau odlas Riesling på  
80 procent av odlingsmarken. Den näst vanli-
gaste druvan är Spätburgunder.

VISSTE DU DETTA?
Tyskland har cirka 100 000 hektar vinodlings-
mark som främst används för produktion av 
mogna druvor avsedda för tillverkning av 
kvalitetsviner. Samtliga tyska kvalitetsviner 
härstammar från landets 13 vinodlingsområ-
den. De tyska kvalitetsvinerna delas in i två 
huvudklasser, nämligen Qualitätsweine och 
Prädikatweine. Prädikatsvinerna delas in i sex 
mognadsklasser, nämligen Kabinett, Spätlese, 
Auslese, Beerenauslese, Eiswein och Trocken-
beerenauslese.

ALKOS SORTIMENT
Alkos standardsortiment omfattar cirka 
20 rieslingviner från Moselområdet och 
Rheingau. Vinerna, som bjuder på syrlighet, 
intressanta aromer och sötma, kostar mellan 
9 och 40 euro. Vinsamlare och vinamatörer 
tilltalas av Alkos årliga specialsatser av söta 
kvalitetsviner.

Fakta
VIN

18  2|2016



Sik eller gös  
’en papillote’ 
– i pappersark 
4 portioner • tillredningstid 15 min + 15 min 

4 små filéer av sik eller gös
1 sommarlök
flingsalt 
vitpeppar mald i pepparkvarn
12 platta ärtskidor
skurna körsbärstomater
4 msk olivolja
2 msk citronsaft
4 msk hackad bladpersilja  
4 msk mjuk getost, t.ex. Chavroux 
Till serveringen: huvudsallat och körsbärstomater
Tillbehör: bakplåtspapper och aluminiumfolie

T I L L R E D N I N G

1. Bena ur fiskfiléerna. Hacka löken. 
2. Riv eller klipp åtta stora ark ur bakplåtspapperet. Lägg 
arken ovanpå varandra (två och två). Riv eller klipp ark ur 
aluminiumfolien och lägg bakplåtspappersarken ovanpå 
om du avser att grilla fisken. Dubbelvik arken. Klipp arken 
till halva hjärtan (när du viker upp de dubbelvikta arken 
blir de hjärtformade). 
3. Lägg fiskfiléerna på de hjärtformade arkens ena sida. 
Krydda med salt och peppar. Lägg på lök, tomat och ärt-
skidor. Slå på olivolja och citronsaft. Lägg på bladpersilja 
och en klick getost. För över den andra arkhalvan och vik 
fast kanterna (börja uppifrån).  
4. Stek fisken 10–15 minuter i ugn (+200 °C) eller på grill 
(indirekt värme).  
5. Servera med sallat och körsbärstomater.

TIPS! Om du inte vill använda hjärtformade pappersark, 

lägg då filéerna mitt på fyrkantiga ark.

-

-

VINODLINGARNA LÄNGS MOSEL OCH I RHEINGAU

1. I den moderna Steinberg-källaren jäser vinet i stora ståltankar.

2. Idylliska Kloster Eberbach erbjuder både inkvartering och shopping.   

3. Vinmakare Sebastian Bausinger berättar om tillverkningen av riesling-

vin. Innan jästen har sjunkit är vinet grumligt. 
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D RYC K E S F Ö R S L AG,  A L KO:
Till fisk en papillote kan man med fördel servera 
en torr eller halvtorr nyansrik och strukturerad 
riesling. Vinets friska syror rimmar utmärkt med 
citronsaften och getosten och vinets blommiga 
fruktighet accentuerar  
fiskens läckra aromer.

NYANSERAT & 
STRUKTURERAT

        Se videon: Så här  

tillreder du sik ’en papillote’.  

etiketten.fi > Recept 
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PORTRÄTTET

Taina Vilkunas studier för Master of Wine- 

examen tog sju år i anspråk. Hon var den  

tredje finländaren som avlade den prestige-

fyllda examen. Globalt har endast 397 vin-

experter lyckats med bedriften. ”Eftersom  

bland annat trenderna och vinområdena  

ständigt utvecklas kan man aldrig bli fullärd.” 
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Alkos produktkommunikationschef,  
Master of Wine Taina Vilkuna vet allt  
och lite till om viner. Hennes hjärta klappar 
särskilt för champagnernas rika och  
mångskiftande smakvärld.

NÄR ALKOS PRODUKTKOMMUNIKATIONSCHEF TAINA VILKUNA  

 

 

 
 

 
ÅR 1990 SÖKTE OCH FICK

 

CHAMPAGNE  
EN HJÄRTESAK 

TEXT KRISTA KORPELA-KOSONEN FOTO MIIKA KAINU
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Taina Vilkuna berättar att champagne 

är en mycket mångsidig dryck  

som kan drickas genom hela mål-

tiden. ”Champagne accentuerar 

matens aromer och ger måltiden ett 

fundament.”
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respekterade examen Master of Wine. Hon  
 

DEN ÅTRÅVÄRDA KVALIFICERINGEN

 

 

TAINA VILKUNA BERÄTTAR

 

TAINAS JOBB OCH STORA VININTRESSE

Jukka Sopenperä

”Champagne ger mig vällust.  
Jag upplever den mångsidiga  
drycken som en hjärtesak.”

Hela vår umgänges-
krets, även min mans 
fiskekompisar, har  
fått en släng av min 
champagnefluga. 
Vinlistan är det  
viktigaste när jag  
väljer restaurang.
Mina favoritländer är 
Frankrike och Italien  
där maten och vinet  
går hand i hand.   
Min nästa vinresa går 
till Georgien som har 
en av världens äldsta 
vinkulturer.  
Efter bastun öppnar  
jag gärna en piccolo-
flaska champagne.

Produkt - 
kommunikations - 
chef  
Taina Vilkuna

Mina  
ord

PORTRÄTTET
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Öl hör sommaren till
Sommarens öl bjuder på friskhet, fruktighet och 
humlebeska. De aromatiska överjästa ölen lämpar sig 
utmärkt som måltidsdryck till sommarens rätter och 
som törstsläckare i sommarvärmen.

SOMMAREN ÄR ÅRETS VIKTIGASTE ÖLSÄSONG. Öl är en frisk 
törstsläckare som lämpar sig som dryck på sommarens  
fester, vid talkoevenemang och naturligtvis efter bastubad.  

smakrik ale. 
”Sommarens breda ale-sortiment, som bjuder på många 

spännande smaker, fokuserar på fruktighet, friskhet, humle-
beska och citrustoner”, säger produktchef Tomas Salmi 
från Alko.  

Eftersom olika användningsändamål tarvar olika egen-
skaper präglas sortimentet av mångsidighet. Lättillgänglig-
heten spelade en stor roll vid valet av ölsorter – sommartid 

hög kvalitet. 
”Ölet vinner allt mer terräng som måltidsdryck. Konsu-

menterna vill ha öl vars egenskaper rimmar med olika mat-

vid bordet. Friskt öl med citrustoner lämpar sig utmärkt till 

Tomas Salmi.  
Ölvänner avnjuter gärna sin dryck ur tilltalande och 

smak vänliga glas. Tomas Salmi föredrar tunna tulpan-
formade glas som ger de överjästa ölens fruktiga aromer 
rättvisa.

Sommarens välsmakande dussin

ALE

TEXT MIKKO SALMI FOTO ROOPE PERMANTO

SÄSONGENS ÖL

Sommarens säsongsöl anländer till Alkobutikerna 16.6. 
De tolv nyheterna utgörs av aromatiska överjästa öl och 
ett alkoholfritt alternativ. Ölen bjuder på fruktighet, 
citrusaromer och humlebeska.   

Säsongens honnörsord är lättillgänglighet. Ölen 
kan avnjutas kalla eller svala. De friska india 
pale ale-ölen med stor humlebeska, som re-
presenterar en av ölvärldens största trender, 
lämpar sig utmärkt som måltidsdryck till 
sommarens rätter. 

1. Austmann Tre Gamle Damer
Det norska mikrobryggeriets medelfylliga gulbruna, 
grumliga, friska och kryddiga pale ale med måttlig 
humlebeska bjuder på toner av torkad frukt, citrus 
och maltkex. 

2. Humalove Don’t Add Lime IPA
Det unga finländska mikrobryggeriet presenterar en 
fyllig brun och grumlig india pale ale med stor humle-
beska och toner av lime, citrus, örter och maltkex. 

1

2

TIPS! Sommarens  

säsongsöl anländer till 

Alkobutikerna 16 juni.
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5. Stadin Panimos Midday Summer IPA
Helsingforsbryggeriets medelfylliga  
gyllenbruna och grumliga sommar- 
india pale ale med stor humlebeska 
bjuder på toner av citrus, örter, aprikos 
och karamellmalt. 

6. Mallaskoski Summer WIPA
Det sydösterbottniska mikrobrygge-
riets medelfylliga gyllenbruna och 
grumliga india pale ale med stor 
humlebeska bjuder på toner av citrus, 
örter och malt.

4. Chouffe Soleil
Bryggeriet i belgiska Ardennerna, 
som inledde sin verksamhet på 
1980-talet, presenterar en medelfyllig 
och skummande halmgul sommar- 
pale ale med måttlig humlebeska och 
toner av örter, citrus, kryddor och 
vete. 

4

5

6

3. Oakham Ales Scarlet Macaw
Den medelfylliga bärnstensgula  
pale alen från bryggeriet Oakham 
Ales i Storbritannien bjuder på stor 
humlebeska och toner av honung, 
örter, frukt och karamellmalt. 

3
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7. Kasteel Hoppy
Den fylliga och skummande gyllengula 
belgiska pale alen med stor humlebeska 
bjuder på toner av örter, kryddor, citrus 
och kex. Bryggeriet grundades år 1865 
och drivs i dag i sjunde led.

9. Sori Brewing Madonna of Sori
Det finländska bryggeriet i Estland 
presenterar en medelfyllig, frisk och 
grumlig bärnstensgul india pale ale 
med stor humlebeska och toner av 
lime, grapefrukt, örter och citrus.

8. Koch Blond Belgia Eil
Det estniska mikrobryggeriets 
medelfylliga, balanserade, fruktiga 
och grumliga halmgula pale ale med 
måttlig humlebeska bjuder på toner av 
kex, spannmål, citrus och kryddor. 

7

8

9

ALE

26  2|2016



Sommaröl  
som fördrink

10. Peak Organic Summer Session Ale
Den medelfylliga, friska och blommiga alen med 
måttlig humlebeska från Portland i USA bjuder 
på toner av citrus, honung, spannmål och frukt. 

12. Mikkeller Drinkin’ the Sun
Den alkoholfria, medelfylliga, friska och grumliga 
citrongula alen med måttlig humlebeska, som 
bryggs av ett danskt bryggeri grundat av en före 
detta lärare i matematik och fysik, bjuder på toner 
av citrus, vete och frukt.

11. Samuel Adams Summer Ale
Ett av USA:s största bryggerier i Massachusetts 
presenterar en medelfyllig halmgul ale med måttlig 
humlebeska och toner av äpple, aprikos och malt.

12

11

10

ALKOHOLFRITT

ALKOHOLFRITT

”Sommartid fungerar öl som törstsläckare, 
sällskapsdryck och måltidsdryck till grill-
mat och andra läckerheter”, säger produkt-
utbildare Juuso Byckling från Alko. 

Frisk och fruktig ale och lätt veteöl 
lämpar sig utmärkt som fördrink på som-
marens fester. Enligt Juuso Byckling kan 
man med fördel servera friskt india pale 
ale-öl med stor humlebeska till feta grill-
rätter så som ribs och korv och till kvällens 
ostbricka. 

Alkoholfritt öl lämpar sig utmärkt som 
törstsläckare på sommarstugan, vid 
talkoevenemang och efter idrotts- och 
motionspass.   

”I sommarvärmen kan man servera ölet 
väl avkylt. Det värms upp i glaset och av-
ger hela sitt register av toner och aromer”, 
säger Juuso Byckling.
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Sommaren är som gjord för måltider utomhus. 
Packa en anpassad picknickkorg och njut av livet!

3 X PICKNICK

TEXT PIRKKO KOIVU ILLUSTRATIONER PIETARI POSTI

TIPS! Behändiga redskap  

för picknicken hittar du bland 

Alkos dryckestillbehör:

• Champagneöppnare

• Korkskruv

• Coolerkasse

• Champagneförslutare
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Stilfullt i parken
Festyra i luften: Låt oss fylla en korg med läckerheter, 
klä oss snyggt och styra stegen mot parken!  
En champagnepicknick tarvar stil och känsla: riktiga 
champagneglas, riktiga bestick, porslinskärl, skyddande 
tygtabletter och en designduk som underlag.  
Det lönar sig att förpacka läckerheterna så att de är lätta 
att servera. Värmekänsliga livsmedel bör transporteras 
och förvaras i en snitsig och effektiv kylväska.

Drycker: 
Champagne, goda mousserande viner och mousserande 
roséviner är utmärkta festdrycker även utomhus. Den 
som föredrar drycker utan bubblor kan välja ett rosévin 
eller en torr eller halvtorr pinot grigio eller chablis. 
Beakta dem som föredrar alkoholfria drycker!  

Kyl dryckerna på förhand och transportera dem i en 
lämplig kylare (cooler).

Servera till exempel:
-  En matig sallad gjord på till exempel couscous  
 eller pasta

- Färskt bröd och hummus
- Salta piroger med till exempel getost, lax eller svamp

- Lufttorkad skinka och honungsmelon
- Äppel- eller någon annan söt pirog 
- Maräng med körsbär eller jordgubbar

I naturens sköte 

En dagsutfärd i naturen tarvar närande och mättande 
mat. Om man tänker styra stegen mot naturen lönar det 
sig i allmänhet att packa ner maten i en ryggsäck.  
Maten bör vara hållbar och lätthanterlig. Välj lätta 
kärl och bestick. Kom ihåg tändstickor och senap om 
du tänker grilla korv. Beakta eventuella varningar och 
restriktioner när du gör upp eld!

Drycker: 
Kaffe och te hålls varma i en termos. Om du vill förgylla 
måltiden i det gröna kan du servera en skvätt portvin. 
Vatten och saft är utmärkta törstsläckare.

 Packa ner i ryggsäcken till exempel: 
-  Smörgåsar eller tunnbröd med fyllning  
 av ost- och/eller rökt kött 
-  Gulasch eller grönsakssoppa (transporteras  
   lämpligen i en mattermos) 
-  Mörk choklad  
-  Energirika nötter och russin
-  Sittunderlag, solhattar, sjalar och insektsspray 
-  Små bägare om du vill servera till exempel portvin

Med gästerna på stranden
Solen skiner, vattnet är varmt och gästerna är i antågande. 
Varför inte servera en läcker picknick på stranden? 
Den viktigaste drycken en varm sommardag är vatten.  
Fingermat lämpar sig utmärkt för vistelse på stranden. 
Packa ner maten i en effektiv kylväska och ställ den i skug-

Drycker: 
Servera vatten, saft, lageröl, cider och rosévin.

Fyll kylväskan med till exempel:
-  Frukt och grönt: exempelvis tomat, melon, 
 jordgubbar och körsbär
-  Focaccia eller minipizza
-  Salamisticks och hemlagade brödpinnar
-  Wraps 
-  Potatis- eller grönsakschips och oliver

TIPS! Eftersom det i allmänhet är svårt att 

tvätta händerna i naturen lönar det sig att  

ta med hygiendukar. Städa upp efter dig!

TIPS! Vatten och saft kan med 

fördel frysas ner i plastflaskor. 

De frusna dryckerna fungerar 

som kylare i kylväskan och tinar 

under dagens lopp.
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ILLUSTRATIONER TARU SAXELIN

DRYCKESFÖRSLAG TAINA VILKUNA, ALKO

Sommar- 
smaker

Fest – vilken underbar orsak att röra ihop  
säsongens bär och frukter till söta läckerheter!  

Meny
Jordgubbs-vattenmelonsorbet

Pavlovakakor med mascarponeskum

Fryst chokladsufflé med pinot noir-körsbär

Söt panzanella

Annorlunda ostkaka
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Jordgubbs-vattenmelonsorbet 
med mousserande vin
10 små eller 6 stora sorbetpinnar • tillredningstid: 20 min + 3 h  
• svårighetsgrad: relativt lätt

500 g skalad vattenmelon
250 g jordgubbar 
ca 0,5 dl socker 
0,5 dl glukossirap
2 msk nypressad limesaft 
1 fl. prosecco eller något annat mousserande vin

T I L L R E D N I N G

1. Kärna ur vattenmelonen. 
Mosa melonen och kör moset 
genom en sil. 
2. Mosa jordgubbarna och 
blanda moset med melon-
moset. Tillsätt socker, glukos-
sirap och limesaft. Smaka av 
blandningen med socker.   
3. Slå blandningen i glass-
formar och ställ dem i frysen. 
Låt sorbetpinnarna frysa  
(ca 3 timmar).
4. Ställ sorbetpinnarna i glas 
och slå på mousserande vin.

Varför inte servera sorbet-

cocktailen på nytt vis?  

Frys sorbeten i glassformar  

och servera den i glas med 

mousserande vin. 

D RYC K E S F Ö R S L AG

Som avslutning på en lyckad måltid 
kan man med fördel servera ett trendigt 
mousserande vin från Italien. Fastän 
proseccon är en torr dryck lämpar sig 
dess generösa fruktighet utmärkt till de 
läckra sorbetpinnarna. Lätt och trevligt!
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Pavlovakakor med 
mascarponeskum
ca 12 st. • tillredningstid: 25 min + 1 h 15 min  
• svårighetsgrad: något arbetsdryg

Pavlovadeg

4 äggvitor
2 dl socker
0,5 tsk citronsaft
1 tsk majsstärkelse

Mascarponeskum

1 dl vispgrädde
250 g mascarpone
2 msk lime- eller lemon curd
(florsocker)

Till serveringen: hallon, frostade rosenblad,  
mynta och lime curd  

D RYC K E S F Ö R S L AG

Läcker pavlova tarvar en läcker dryck. 
Varför inte servera en röd mousserande 
brachetto från Italien, en blommig asti  
med förföriska citrustoner, en fyllig  
klassisk sauternes med ädla aromer eller  
en generös late harvest från Nya världen  
till marängdelikatessen?

T I L L R E D N I N G

1. Vispa äggvitorna till ett fast skum. Tillsätt 
socker och fortsätt vispa tills blandningen är 
jämn. Rör ner citronsaften och majsstärkelsen. 
2. Forma degen till kakor på ett bakplåtspap-
per. Gör en grop för fyllningen i kakornas mitt. 
3. Grädda kakorna ca 1 h 15 min i ugn (100 °C).
4. Slå vispgrädden och mascarponen i en skål. 
Vispa blandningen med en elvisp. Smaksätt 
skummet med lime curd. Smaka av med 
florsocker.  
5. Fyll groparna i marängkakorna med skum. 
Garnera med bär, rosenblad, mynta och lime 
curd.

Frostade rosenblad

kronblad eller knoppar av ekologiskt odlad ros
1 äggvita
strösocker

T I L L R E D N I N G

1. Skölj och torka kronbladen.
2. Slå äggvitan på en tallrik. 
3. Bestryk kronbladen med äggvita. 
4. Doppa i socker och låt torka.

Maränganrättningar är utmärkta  

festdesserter. De glutenfria, lätta  

och välsmakande marängkakorna 

kan tillredas i god tid före festen. 

Smaken förhöjs av mascarpone-

skum, bär och frostade rosenblad.
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Fryst chokladsufflé 
med pinot noir-körsbär
8 små portioner • tillredningstid: 20 min + 4 h  
• svårighetsgrad: något arbetsdryg

150 g mjölkchoklad
2 tsk espressopulver (t.ex. Nespresso) 
1 stor förpackning (0,33 l) vispgrädde
1 dl florsocker
2 rumstempererade äggulor

Pinot noir-körsbär

400 g körsbär
1,5 dl pinot noir eller något annat rödvin

1,5 dl socker
rivet citronskal (1 citron)

T I L L R E D N I N G

1. Bryt chokladen och smält bitarna på ett vattenbad 
eller i mikrougn. Rör ner espressopulvret i chokladen. 

2. Vispa grädden lätt (vispa inte för mycket eftersom 
konsistensen kan bli grynig). Tillsätt florsockret.

3. Låt chokladen svalna och rör därefter ner äggulorna och 
den vispade grädden i chokladblandningen.
4. För över blandningen i fryståliga espressokoppar eller 
små bägare. Täck med plastfolie. Ställ kopparna eller  
bägarna i frysen och låt blandningen frysa (ca 4 timmar). 
5. Kärna ur körsbären. Slå vinet och sockret i en stekpanna. 
Koka upp blandningen och tillsätt körsbären. Låt bland-
ningen puttra på svag värme cirka 10 min. Tillsätt det rivna 
citronskalet och låt blandningen svalna. Servera körsbären 
till chokladmoussen. 

D RYC K E S F Ö R S L AG

Aromerna hos en moget fruktig 
ruby port, en nyanserat kryddig 
late bottled vintage port eller en 
friskt fruktig pinot noir från Nya 
Zeeland eller Chile rimmar utmärkt 
med smakvärlden hos choklad och 
marinerade körsbär. Kombinationen 
rödvin, choklad och körsbär ger en 
spännande smakupplevelse. 

Servera gärna den läckra desserten fryst  

i koppar eller bägare som fodrats med 

bakplåtspapper som når några centimeter 

över kanten. Då får chokladmoussen sufflé-

karaktär. Läckra pino noir-körsbär sätter piff 

på den gomsmekande anrättningen.

BÄRIGT  
& FRISKT
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TIPS! Tärnad drakfrukt  

ger panzanellan extra touch.

Panzanellans, alltså den italienska bröd-

salladens dessertvariant innehåller bulle 

med grillränder, bär, frukt och zabaglionesås.

D RYC K E S F Ö R S L AG

Zabaglionesåsen gör panzanellan 
till en sann läckerhet. Varför inte bjuda 
till samma söta marsalavin som ingår 
i såsen? Den som gillar bubblor kan 
välja en blommig asti med citrustoner 
eller en lättare spritsig moscato d’asti 
med liknande aromer till panzanellan.

MILT & 
SÖTAKTIGT
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Annorlunda  
ostkaka
ca 12 portioner • tillredningstid: 10 min  
• svårighetsgrad: lätt

4–5 olika ostar, exempelvis  
Petit brie 500 g 
Camembert de Normandie 250 g 
vitmögelosten Linnunlaulu 170 g 
Chabichou du Poitou 150 g och  
Crottin de Chavignol 60 g

Hallonkompott

2 dl hallon- eller annan sylt
2 msk portvin eller vatten

Till serveringen: 
4 dl bär
2 fikon
1 dl nötter exempelvis pistasch-  
och/eller valnötter

T I L L R E D N I N G

1. Tillred kompotten: Slå sylten och vätskan 
i en kastrull. Låt blandningen puttra på svag 
värme några minuter eller tills sylten blir 
flytande. Sila blandningen.
2. Placera ostarna ovanpå varandra på ett 
serveringsfat. Slå på lite kompott. Slå resten 
av kompotten i en serveringskanna.  
3. Garnera med bär, fikon och nötter.

Söt panzanella
4–6 portioner • tillredningstid: 15 min + 25 min 
• svårighetsgrad: relativt lätt

6 bullskivor
2 msk smält smör
1 tsk kanel
500 g jordgubbar
2 mogna nektariner eller persikor
2 skivor vattenmelon
4 msk krossade pistaschnötter

Zabaglione

3 rumstempererade äggulor
0,5 dl socker
0,75 dl marsala eller något annat dessertvin
2 tsk rivet apelsinskal

T I L L R E D N I N G

1. Grilla ränder på bullskivorna. Slå på smält 
smör och kanel. (Tärna bullen.) 
2. Tärna jordgubbarna, klyv eller tärna nek-
tarinerna (persikorna) och skiva melonen. 
3. Grilla nektarinerna (persikorna) och  
melonen lätt. Slå därefter bären, frukterna 
och bullen i en skål. 
3. Tillred zabaglionesåsen: Vispa äggulorna 
med socker i en metallskål tills blandningen 
är ljus och fluffig. Ställ skålen i ett vatten-
bad och slå i vinet. Vispa blandningen  
tills den påminner om vispad vaniljsås  
(5–10 min). Smaksätt med rivet apelsinskal. 
Servera såsen omgående.
4. Garnera anrättningen med krossade 
pistaschnötter. D RYC K E S F Ö R S L AG

Friska och fruktiga rödviner  
gjorda på någon av druvorna Pinot 
Noir, Gamay eller Sangiovese rimmar 
utmärkt med den läckra ostkakan. 
Den som vurmar för vita viner med 
ädla aromer kan välja ett österrikiskt, 
tyskt eller chilenskt vin med en aning 
restsocker.

BÄRIGT  
& FRISKT

Se videon om hur du  

tillreder annorlunda ostkaka.

etiketten.fi > Recept 
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TIPS! Ostar tenderar att förlora formen 

när de blir varma. Ostarna kan vid behov 

fästas vid varandra med till exempel en 

grillpinne eller skäras i lämpliga bitar före 

serveringen.

Söker du nya serveringsidéer 

för osten? Lägg ostarna ovanpå 

varandra och servera dem 

med en läcker kompott. Den 

välsmakande ostdesserten är 

lätt att laga.
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VARFÖR SAKNAS VISSA VAROR I  

BUTIKSHYLLAN RELATIVT LÄNGE?  

VAD AVSER EXPEDITEN MED ORDET  

BESTÄLLNINGSBEGRÄNSNING?

Alkos kundtjänst svarar:
Ibland överstiger efterfrågan tillgången. 
Sådant händer till exempel när dagstidning-
arna i sina vinspalter ger något förmånligt vin 
höga poäng. Den stora efterfrågan kan leda till 
att importörens lager av den aktuella drycken 
töms och då kan man inte göra annat än att 
invänta följande importsats. Väntetiden kan 
uppgå till flera veckor. 

Alkos expediter använ-
der begreppet beställ-
ningsbegränsning som 
innebär att en dryck för 
tillfället inte kan beställas 
hos importören. 

STÄMMER DET ATT FRUKT OCH BÄR I EXEMPELVIS SANGRIA  

OCH BÅL ABSORBERAR ALKOHOL FRÅN DRYCKEN?

Jaakko Pirhonen från laboratoriet för alkoholkontroll svarar:
Det handlar om en så kallad urban legend som uppstod när bålen var 
en ny företeelse. Frukt och bär absorberar inte alkohol ur drycken. De 
tillsätts ofta som frusna i drycken som ju är en lösning bestående av 
vatten och alkohol. När de alkoholfria frukterna och bären smälter tillför 
de drycken vatten, vilket i teorin innebär att drycken späds ut. I prakti-
ken är utspädningseffekten försumbar. 

Via diffusion, som betyder naturlig koncentrationsutjämning, blir 
alkoholhalten i frukterna och bären teoretisk densamma som i den 
omgivande drycken. 

Alkoholhalten i frukterna och bären kan aldrig bli högre än i själva 
drycken eftersom det skulle kräva aktiv absorption. Verklig alkohol-
jämvikt skulle förutsätta att frukterna och bären är mycket porösa  
och att drycken fritt kan röra sig genom dem. Eftersom detta sällan  
är fallet är alkoholhalten i frukterna och bären nästan alltid lägre än  
i själva drycken. 

Sammanfattningsvis kan man säga att frukter och bär i bål och  
sangria innehåller alkohol, men aldrig mer än den omgivande lösningen.

Absorberar frukt och bär i bål alkohol? Vad innebär beställningsbegränsning?  

Kunderna frågar, experterna svarar.

TVÅ UNGA KUNDER KOMMER TILL ALKO-

BUTIKENS KASSA MED NÅGRA FLASKOR. 

DEN ENA HAR ETT GILTIGT IDENTITETSBEVIS, 

MEN DEN ANDRA SAKNAR LEGITIMATION. 

VARFÖR KAN INTE KUNDEN MED LEG KÖPA OCH 

BETALA SIN KOMPIS FLASKOR?

Alkos kundtjänst svarar:
En ung person skall kunna styrka sin ålder när 
han eller hon handlar alkoholhaltiga drycker 
hos Alko. Expediterna är instruerade att kont-
rollera åldern hos alla som bedöms vara yngre 
än 25 år och därför bör man alltid vara beredd 
att förete ett giltigt identitetsbevis när man 
handlar alkoholhaltiga drycker.  

I exemplet ovan kan 
expediten inte kontrollera 
den ena kundens ålder. 
Om den andra kunden fick 
köpa och betala kompisens 
flaskor skulle det finnas 
risk för så kallad langning. 
Därför får kunden med 
legitimation inte köpa och 
betala kompisens flaskor.

Frågor & svar
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◊

Pargas

BUTIKEN

Butikschef Anette Roos 

har förestått Pargas Alko 

sedan år 2015.

SOMMAREN  
VÄCKER  
PARGAS
Pargas Alko finns ett stenkast från Skärgårds-
vägen som är en av Finlands mest trafikerade 
stugvägar. Sommaren är butikens överlägset 
livligaste säsong.

SOMMARTID TRAFIKERAS SKÄRGÅRDSVÄGEN som löper 

väg till sina stugor eller båtar. För Alkobutiken i Pargas, som 

leden, är sommarens semesterperiod årets överlägset livli-
gaste säsong. Till och med julen är lugnare. 

”Kundernas goda humör och glada miner återspeglar de-
ras semesterglädje. Under vinterhalvåret har Pargas 15 500 

naturligtvis hos oss”, säger butikschef Anette Roos. 
”Sommarsäsongen börjar senast vid midsommar och 

fortgår till mitten av augusti”, säger Jaana Hyvärinen som 
ansvarar för Alkobutikens sortiment och produkter. 

-

lätt att navigera och hitta det man söker. 

TEXT SAMPPA HAAPIO  FOTO JUSSI VIERIMAA
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Butikschef Anette Roos 

har förestått Pargas Alko 

sedan år 2015.

Pargas Alko finns ett stenkast från Skärgårds-
vägen som är en av Finlands mest trafikerade
stugvägar. Sommaren är butikens överlägset 
livligaste säsong.

SOMMARTID TRAFIKERAS SKÄRGÅRDSVÄGEN som löper 

väg till sina stugor eller båtar. För Alkobutiken i Pargas, som 

leden, är sommarens semesterperiod årets överlägset livli-
gaste säsong. Till och med julen är lugnare. 

”Kundernas goda humör och glada miner återspeglar de-
ras semesterglädje. Under vinterhalvåret har Pargas 15 500 

naturligtvis hos oss”, säger butikschef Anette Roos.
”Sommarsäsongen börjar senast vid midsommar och 

fortgår till mitten av augusti”, säger Jaana Hyvärinen som 
ansvarar för Alkobutikens sortiment och produkter. 

-

lätt att navigera och hitta det man söker. 
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ELINA VERMOLA FRÅN ÅBO har tittat in för att handla 
på hemvägen. Hon konsulterar Anette Roos vilket 

skärgården tillsammans med sina vänner. Hon nju-

hennes stora intresse. 
 

för sushi syns i Alkobutiken. 

-
den står i beråd att tillreda”, säger Anette Roos.  

väljer man ofta lite lyxigare råvaror. 

grillrätter”, säger Anette Roos.   

annan lätt mat”, säger Jaana Hyvärinen. 

ÅBOBORNA PER-ERIK OCH ELISE-MARIE LINDSTRÖM, 
som har stigit in i Alkobutiken, berättar att de är 
vinentusiaster. 

druva. Vi förbereder oss för vinprovarföreningen 
Munskänkarnas nivåprov som förhoppningsvis 

för oss ett steg vidare på konnässörsstigen”, säger 
Per-Erik Lindström. 

”Vi är särskilt intresserade av europeiska viner 

som vi har besökt. Vi håller naturligtvis ögonen på 
nyheter”, säger Elise-Marie Lindström. 

fritidshus i Nederkirjala i Pargas. Deras kost utgörs 

Lindström.

SMÅBÅTSHAMNEN I KANALEN SUNDET får många att 

hundra meter. 
”Sommargästerna vill gärna ha lätthanterliga 

under sommarsäsongen”, säger Anette Roos.
-

jordgubbe. Inför sommaren fördubblas Alkobutikens 
urval av roséviner. 

”Long drinkarna hör till sommarens stående favo-
riter”, säger Anette Roos.  

1. Per-Erik och Elise- 

Marie Lindström disku-

terade valet av vin till 

vinföreningens prov-

smakning med expedit 

Annamaija Dalén.

2. Jenni Pernell var på 

jakt efter champagne för 

att fira sin och sin mans 

16:e bröllopsdag. På den 

tilltänkta menyn stod 

färska jordgubbar med 

tilltugg.
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Jaana  
Hyvärinen
PRODUKT ANSVARIG

Pargas är en tvåspråkig kommun är det viktigt att persona-

”En sommar hade vi en vikarie som inte kunde svenska, 
men hon kompenserade sina bristande språkkunskaper  

Hennes positiva attityd i kombination med orden tack, 
varsågod och välkommen åter gjorde henne populär också 

 
någon annan i personalen till undsättning”, säger Jaana 

uppdelade, men var och en deltar i alla arbetsuppgifter”, 

DEN SOM TILL ÄVENTYRS GLÖMMER att handla i Pargas blir 

-

Drycker kan beställas genom att fylla i en beställnings-
blankett hos ombudet eller genom att ringa till butiken i 

”Kunderna i Korpo får i regel sina varor redan samma 

-
marsäsongen effektuerar vi 10–15 beställningar per dag”, 

VILKEN DRYCK ÄR DIN SOMMARFAVORIT?

Min sommarfavorit är veteöl. Den  
fräscha sällskapsdrycken lämpar sig  
också utmärkt som måltidsdryck  
till bland annat nyrökt lax och grillat 
griskött.

VILKEN HAR VARIT DEN SVÅRASTE  

FRÅGAN ATT BESVARA?

När jag jobbade i Alkobutiken i Nagu 
undrade en kund vilken dryck som läm-
par sig till sälkött. Kunden talade utpräg-
lad dialekt vilket försvårade situationen 
ytterligare. Men skam den som ger sig – 
med hjälp av den övriga personalen och 
en vinbok lyckades jag lösa problemet 
och besvara kundens fråga.

HUR NJUTER DU AV SOMMAREN?

Vi bor i centrala Pargas, men vi har en 
sommarbostad på Kirjalaön där vi vistas 
så mycket som möjligt under sommaren.

FÖRESLÅ EN VÄLSMAKANDE DRYCK  

TILL SOMMARENS FESTER

Varför inte servera en välkomstdrink 
gjord på prosecco, cava eller något 
annat mousserande vin? Sätt piff på 
välkomstdrinken med till exempel frusna 
bär eller en skvätt bärlikör!
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FENOMEN

Vårens grönsaker, karamelliserad lök  

och bovete à la restaurang Silo.
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TRASH COOKING, NOSE-TO-TAIL… Trenden har olika 
namn och olika former. Djurkroppar utnyttjas från 
huvud till svans och växter från rot till blomma. Den 
gemensamma nämnaren är strävan efter att reducera 
livsmedelssvinnet. 

Fenomenet har landstigit i restaurangvärlden:  
René Redzepi från den välrenommerade och pris -  
belönta Köpenhamnskrogen Noma hör till dem som  
har fått upp ögonen för problemet.   

 
RESTAURANG SILO I BRIGHTON I ENGLAND kryllar av 
lunchgäster. Gästerna intar sin lunch i restaurangens 
trendiga industriinspirerade sal som är inredd med åter-
vunnet material. Silo är Englands första helt svinnfria 
restaurang.   

Det viktigaste är naturligtvis maten.
”Jag kallar vår mat alternativ ekomat. Den är inte tra-

ditionell fastän många av tillredningssätten härstammar 
från stenåldern, säger Silos krögare Douglas McMaster.

Innan Douglas McMaster kom till Silo arbetade han 

på Noma i Köpenhamn. I dag vill han laga och servera 
ekologiskt hållbar mat. 

”Min nuvarande syn på livet och mat har formats av 
erfarenheter. Jag har arbetat hos människor med starka 
etiska principer, höga krav, alternativa lösningar och 
konstnärlig blick”, säger han.   

När Douglas McMaster jobbade på restaurang St. John 

annat djurkropparna fullt ut. Tiden på Noma satte också 
djupa spår i hans syn på mat och livsmedel. 

”Noma serverade alltid fräsch, färsk och naturligt 
syrlig mat. Silos råvaror levereras av lokala ekologiska 
gårdar och maten tillreds från början till slut i det egna 
köket. Till och med mjölet mals på restaurangen. Kock-
arna beger sig ibland ut i naturen för att plocka bland 
annat vild vitlök, örter och tallbarr”, säger han.   

Douglas McMasters målsättning är att servera mat som 

EFFEKTIV ANVÄNDNING AV RÅVARORNA tarvar kreativitet. 
Om restaurangen serverar till exempel potatismos till 
lunch kan potatisskalen torkas, friteras och användas 
som ingrediens i någon av middagsrätterna. 

Silo strävar efter att servera rätter som gästerna inte 
lagar hemma. Om restaurangen serverar till exempel 

◊

SNACKA OM  
SKRÄPMAT

Runtom i världen slängs dagligen enorma mängder tjänlig mat.  
De flesta strävar efter att minska svinnet, även många stjärnkockar. 

TEXT LASSE PAKARINEN  FOTO XDB PHOTOGRAPHY 

Restaurang Silo finns på en gränd invid Brightons turist- och studentkvarter. 
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vackert skuren blomkål kan de överblivna 
delarna syras. 

”Våra viktigaste metoder att undvika svinn 
är syrning, torkning och inläggning”, säger 
Silos kock James McIlveen.

Vid sidan om mat satsar Silo på kvalitets-
kaffe. Vid skumningen av mjölk uppstår alltid 
svinn eftersom den uppvärmda mjölken inte 
kan återanvändas i kaffe. Mjölken används för 
tillverkning av färskost. Kaffesumpen används 
som ingrediens i bakverk och som smakgivare 
i desserter. 

Allting kan inte återanvändas. Alla desser-
ter kan ju inte smaka kaffe och blasten hos 
rotfrukter är i allmänhet inte ätbar. Det som 
inte kan tas tillvara läggs i Silos toppmoderna 
kompostor som omvandlar materialet till nä-
ringsrik mylla. Myllan doneras till närbelägna 
trädgårdar.      

SILO HAR I HUVUDSAK FÅTT ett mycket varmt 

naturligtvis människor som resonerar annor-
lunda.  

”Vissa människor tilltalas inte av föränd-
ringar och nymodigheter utan vill ha sin biff 
med pommes frites eller något annat som 
känns tryggt och välbekant”, säger Douglas 
McMaster.

Hans målsättning är att förändra människors 
inställning till mat, råvaror och livsmedels-
hantering. Det moderna förhållningssättet är 
ekonomiskt lönsamt – Silo genererade vinst 
redan under sitt första verksamhetsår. 

Restauranger som strävar efter att reducera 

bland annat i Amsterdam, Köpenhamn och 
Paris. I Köpenhamn har restaurangen Amass, 
vars köksmästare har arbetat på Noma, följt 
föregångaren Nomas exempel. I USA har bland 

annat Dan Barber, som arbetar som köksmäs-
tare på restaurang Blue Hill i New York, slagit 
ett slag för tillvaratagandet av överbliven mat.

STÄVJANDET AV LIVSMEDELSSVINN är aktuellt 
också hos oss. Inom ramen för projektet From 
Waste to Taste, som syftar till att ta till vara 
affärernas överblivna livsmedel, drevs en så 
kallad pop up-restaurang i Helsingfors i mars. 

I dag söker man en lokal för permanent 
restaurangverksamhet och utrymmen för  
en livsmedelsåtervinningscentral. Den icke- 
kommersiella verksamheten har en viktig 
social dimension: Restaurangen kommer att 
anställa svårsysselsatt arbetskraft så som 
invandrare.

Gästerna kommer att serveras rätter till-
redda av insamlade livsmedel som lämpar sig 
för matlagning men som affärerna inte kan 
sälja. Sådana livsmedel är bland annat lätt 
miss färgade bananer och tomater. 

De insamlade livsmedlen kommer dels att 
användas som råvara i restaurangen, dels att 
delas ut till hjälpbehövande. Avsikten är att 
framöver utvidga verksamheten till sådana 
kött- och slaktrester som inte används. 

”Vi har två kreativa kockar som kommer att 
förnya menyn regelbundet”, säger projektchef 
Johanna Kohvakka.

Eviras instruktioner kommer att följas till 
punkt och pricka, vilket bland annat innebär 
att föråldrade livsmedel inte används. 

Johanna Kohvakka berättar att man i Fin-
land ratar omkring 460 miljoner kg tjänliga 
livsmedel per år, varav cirka 65 miljoner kg 
kommer från affärerna. Projektet From Waste 
to Taste syftar också till att öka respekten för 
mat och livsmedel. 

säger hon. 

Top

5

Douglas 
McMasters
fem favoriter
• Blod ”Tjänligt blod 
slängs i stora mängder. 
Jag använder blod som 
ingrediens i bland annat 
palt, såser, bröd och  
pastarätter.”
• Tång ”Tillgången på tång 
är obegränsad, men den 
används i mycket ringa 
omfattning.”
• Tallbarr  
”Lämpar sig utmärkt som 
krydda i matolja och olika 
maträtter.”
• Nässla ”Nässlor kan  
användas som ingrediens  
i bland annat pesto, soppa, 
sås, saft och sallad…”
• Havtorn ”Havtorn ger 
hälsosamma och väl-
smakande bär upp till åtta 
månader per år.”

Den miljömedvetne 

kocken Douglas  

McMaster öppnade  

Englands första 

svinnfria restaurang 

i Brighton.
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Restaurang Silos vegetariska 

överraskning innehåller kokt 

äpple, torkad rödbeta och tång.
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MITT FRAMGÅNGSRECEPT

Författare Tommi Kinnunens 

hjärta klappar för vedspisen  

i det gamla torpet.
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Rensoppa 
på vedspis
Författare Tommi Kinnunens prisbelönta debutroman 
Där vägarna möts (Neljäntienristeys) har nyligen fått 
en efterföljare i romanen Lopotti. När Kinnunen inte 
skriver fylls hans dagar av modersmålsundervisning 
i högstadiet och familjeliv. Han lagar gärna mat, men 
maten får inte vara för dyr eller svår att tillreda.           

VAR LAGAR DU HELST MAT? Vi har ett gammalt torp med vedspis på vilken jag 
kokar soppa och lagar gryträtter. Jag har blivit du med spisen och vet exakt hur 
många vedklabbar som behövs för olika rätter. Den moderna varmluftsugnen  
i vårt stadshem är svår att använda.

VILKA DRYCKER TAR DU MED DIG TILL TORPET? Jag brukar be om rödvinstips hos 
vår Alkobutik när vi är på väg till stugan. Jag väljer gärna vin som inte kom-
mer från något egentligt vinland och som inte är gjort på någon känd druva. 
Härförleden hade expediten väntat på mig och när jag steg in i butiken kom hon 
fram till mig och meddelade att hon har ett specialvin som säkert motsvarar 
mina udda förväntningar.

VILKEN ROLL HAR MATEN I DINA BÖCKER?

symboliskt. I romanen Där vägarna möts
hem efter en längre frånvaro. I syfte att värma upp det kyliga förhållandet vill 
modern bjuda sin dotter på hennes favoriträtt, nämligen potatis med brunsås 
och ugnsost. Situationen vid matbordet spårar ur, vilket leder till att modern blir 
sittande ensam med kall mat och brunsås med skinn.

VAD GÖR DU NÄR JOBBET GÅR TRÖGT? När man skriver stöter man ständigt på 
patrull. I många fall får bokens personer ta över rodret: Nyligen försökte jag få 
in bokens huvudperson på en krog tre månader, men det lyckades inte. I sådana 
fall måste man låta kapitlet vila och arbeta på något annat kapitel. 

När jag undervisar är responsen omedelbar. Ibland går lektionerna som en 
dans och ibland fungerar ingenting. Jag brukar förklara för eleverna att alla kan 
och får misslyckas ibland.

VILKET ÄR DITT FRAMGÅNGSRECEPT? Min favoriträtt rensoppa härstammar  
från min födelseort Kuusamo. Jag älskar röksmak och därför använder jag rökt 

 
i välsorterade dagligvarubutiker landet runt. Soppan är stug- och vedspismat.  
När jag äter soppa till lunch sköljer jag ner den med vatten, men när jag har gäster 
serverarar jag öl till läckerheten. Soppan tarvar naturligtvis bröd som tilltugg.  

köpa den lokala delikatessen potatistunnbröd (potturieska).  
För min mormor, som älskade mat och matlagning, var det uttalat viktigt att 

familjen åt hennes mat med god aptit. Hon signalerade sin kärlek till omgivningen 
genom att servera god mat. I det fallet går jag nog i hennes fotspår. 

TEXT ANNELI FRANTTI  FOTO JUSSI VIERIMAA DRYCKESFÖRSLAG TAINA VILKUNA, ALKO

Rensoppa
från Kuusamo
(6 portioner)

200 g renskav
1–2 msk smör
1–2 dl vatten
1 stor lök
1 l kött- eller viltbuljong
2–3 morötter
2–3 potatisar
1 rotselleri
2–3 palsternackor
1 kålrot
en halv purjolök
2 dl grädde
1 burk (200 g) Kuusamon Savu-
paimenpoika-smältost
svartpeppar, salt
dragon, gräslök, persilja
purjoringar som dekoration

T I L L R E D N I N G

Bryn köttet i små satser i smör. Slå i 
vatten och låt köttet puttra tills det är 
mört. Bryn löken i smör i en kastrull. 
Slå i buljongen och tärnad morot. Koka 
blandningen ca 10 minuter. Tärna och 
tillför de övriga rotfrukterna. Koka dem 
tills de är mjuka. Slå i grädden, köttet 
och finfördelad purjolök (spara en bit 
purjo till dekoreringen). Låt bland-
ningen puttra ca 10 minuter. Tillsätt 
smältosten som små klickar. Smaka av 
med salt och svartpeppar. Dekorera 
soppan med örter och purjoringar. 

D RYC K E S F Ö R S L AG

Lager och specialöl lämpar sig 
utmärkt som dryck till rensoppan. 
Den som uppskattar friskhet kan 
välja en ljus fruktig lager. Soppans 
röksmak kan accentueras med till 
exempel en rökig specialöl från 
något inhemskt mikrobryggeri eller 
en rejäl rököl.

LAGER MÖRK LAGER SPECIALITET
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Soppa för sval sommardag:
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ANNONS

en vinresA
jorden runt 

Vi inleder höstens provningar med att åka runt i 

Spanien och USA, besöka några av de små vinlän-

derna och jämföra IPA och APA.

Kom och lär dig nya smaker i trevligt sällskap 

under avslappnade former!

Thomas Suni, klubbmästare

HÖSTENS FÖRSTA 
PROVNINGAR

ETIKETTKLUBBENS

RIBERA DEL DUERO

Vi provar djärvt moderna och kraftigt fruktiga röda viner 

av hög kvalitet från Ribera del Duero. Distriktets viner 

kännetecknas av bärighet och stramhet. De passar 

utmärkt till höstens vilträtter – jaktsäsongen står för 

dörren. Provningen pågår i ca två timmar.

Medlem betalar 22 € för provningen plus 15–25 € för 

provningsvinerna.

STORA SMÅ VINLÄNDER

Även små vinländer kan stå för en hög kvalitet. En 

efterfrågad provning där vi bekantar oss med viner från 

mindre producentländer. Du kan bli glatt överraskad! 

Under två timmar har du ett gyllene tillfälle att prova 

kvalitetsviner som du kanske inte skulle ha smakat på 

annars.

Medlem betalar 22 € för provningen plus 15–25 € för 

provningsvinerna.

UPPTÄCK USA!

Du får en vid överblick av viner från USA, såväl vita och 

röda som mousserande. Vinindustrin i USA utmärks av 

aktivitet och innovationer, men landet har långa anor 

inom vinodling. USA producerar toppenbra viner och 

några av dem räknas redan som klassiker. Provningen 

pågår i ca 2 timmar.

Medlem betalar 22 € för provningen plus 15–25 € för 

provningsvinerna.

IPA ELLER APA – VILKEN FALLER DIG I SMAKEN?

Ale ökar i popularitet så det knakar. IPA, Indian Pale Ale, 

faller många ölentusiaster på läppen, men också APA, 

American Pale Ale, har en stark vind i seglen. Vi provar 

båda öltyperna och diskuterar skillnaden mellan dem 

när det gäller maltkaraktär och humlebeska. 

Provningen pågår i ca två timmar.

Medlem betalar 22 € för provningen plus 10–20 € för 

provningsölen.

ABC OM VINER

En fi n chans för alla som nyss har startat sin resa genom 

vinvärlden! Kursen kräver ingen tidigare kunskap om vin 

eller erfarenhet av provning. Du lär dig elementära 

vinbegrepp och rätt provningsteknik så att vinernas 

smakspektrum öppnas i all sin bredd och mångfald. 

Kursen pågår i ca 2,5 timmar.

Medlem betalar 22 € för provningen plus 10–20 € för 

provningsvinerna.



KLUBBMEDLEM, ANMÄL 
DIG TILL VÅRA PROVNINGAR

Anmälningar till alla provningar
tas emot från 25.5.2016, telefon 020 692 771 
(ina/mta), må–fr 9–20, lö 9–18.

Sista anmälningsdag för alla kurser är två veckor

före aktuell dag.

Provningsvinerna köps in genom Etikettklubben och kostnaderna för dem 

fördelas jämnt mellan deltagarna. Faktura skickas ut efter sista anmälnings-

dagen. En provning ställs in om färre än tio personer har anmält sig.

En anmälan är bindande. Alla provningsavgifter fastställs efter antalet 

närvarande. Alla kurser hålls på fi nska.

obs. Tillbaka på
Salomonsgatan!

Vår Arkadiabutik är färdigrenoverad

 och det betyder att provningarna i 

Helsingforsåter ordnas på

Salomonsgatan 1 (ingång 
från Paasikiviplatsen).

VASA kl. 18.00
Sampo-hus,

Handelsesplanaden 11 D, 7. vån.

IPA eller APA to 1.9

ABC om viner to 15.9

Ribera del Duero to 6.10

KUOPIO kl. 18.00
Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

ABC om viner ti 30.8 

Stora små vinländer on 14.9

IPA eller APA to 22.9

Ribera del Duero to 29.9

Upptäck USA to 13.10

SEINÄJOKI kl. 18.00
Tiedekatu 2, byggnad D, 3. vån.

ABC om viner to 11.8

Upptäck USA on 31.8

IPA eller APA to 29.9

Ribera del Duero to 6.10

ULEÅBORG kl. 18.00
Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

Stora små vinländer to 18.8

IPA eller APA to 1.9

Ribera del Duero to 8.9

Upptäck USA to 6.10

HELSINGFORS kl. 17.00
Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1 

(ingång från Paasikiviplatsen)

IPA eller APA ti 6.9

 ti 13.9

Stora små vinländer on 7.9

 to 15.9

  to 22.9

 on 28.9

ABC om viner to 8.9

  on 14.9

Upptäck USA ti 20.9

 on 5.10

 ti 11.10

 on 12.10

Ribera del Duero on 21.9

 ti 27.9

 to 29.9

 ti 4.10

 to 6.10

 to 13.10

LAHTIS kl. 18.00
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25 

IPA eller APA to 1.9

Stora små vinländer to 15.9

Ribera del Duero to 29.9

Upptäck USA to 6.10

TAMMERFORS kl. 18.00
Alkos regionkontor,

Aleksanterinkatu 22 b, 3. vån.

Stora små vinländer on 7.9

 må 19.9

Upptäck USA to 8.9

 on 28.9

Ribera del Duero ti 27.9

 to 6.10

ABC om viner må 12.9

IPA eller APA ti 4.10

ÅBO kl. 18.00
Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

ABC om viner ti 23.8

Ribera del Duero on 24.8

 må 29.8

Stora små vinländer on 31.8

 ti 6.9

Upptäck USA on 14.9

 må 19.9

IPA eller APA ti 27.9

JYVÄSKYLÄ kl. 18.00
Alkosregionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån. 

Ribera del Duero to 15.9

Upptäck USA ti 18.10

KAJANA kl. 18.00
Tesalongen Tsaikka, Kauppakatu 3

IPA eller APA ti 4.10

Upptäck USA ti 8.11

ROVANIEMI kl. 18.00
Alkos regionkontor,

Hallituskatu 20 A, 2. vån.

Stora små vinländer to 18.8

Ribera del Duero to 15.9

Upptäck USA to 13.10



BAKOM KULISSERNA TEXT OCH FOTO PETRA VUOLANEN

JUUSO PALONIEMI HAR ARBETAT SOM FOTOGRAF i tio 
års tid. Ibland bryts hans vardag av resor utomlands: 
För några månader sedan besökte han Argentina  
i anslutning till ett vinreportage för tidningen  
Etiketten och inför detta numer av tidningen reste 
han till Tyskland för att dokumentera produktionen 
av rieslingviner. 

”I Tyskland är vinområdena kompakta och vin-
gårdarna lätta att hitta. Vinrankorna växer mer eller 
mindre mitt i städerna”, säger han.

Under den två dagar långa resan skulle Juuso 
Paloniemi dokumentera vardagen på tre vingårdar. 

av resans natur och det snäva tidsschemat valde han 
att ta med sig en så smidig utrustning som möjligt: 

”Allting förlöpte med tysk noggrannhet. Det var ett 
sant nöje att se och uppleva odlarnas stolthet över sitt 
arbete och sina gårdar”, säger Paloniemi. 

När fotografen är i arbetstagen söker han intressan-
ta bildvinklar och ljusförhållanden. Vingården Kloster 

Eberbachs moderna vinkällare erbjöd en inspirerande 
och utmanande miljö. Fastän källaren ligger 18 meter 
under marken nås den av fotovänligt dagsljus.  

När Juuso Paloniemi fotograferar människor ställer 
han ofta frågor.

”Eftersom jag vill fånga deras personlighet är det 
viktigt att veta vad de tänker och känner”, säger han. 

Ett snävt tidsschema och ett fullspäckat program 
kan få oväntade konsekvenser. 

Under resan i Tyskland ville Juuso Paloniemi 
föreviga morgonlandskapet från en topp i Bernkastel. 
På sin väg till utsiktsplatsen missade han avfarten 
och hamnade på en lerig gångstig. Bilens hjul grävde 
sig ner i leran och det tog en god stund innan han 
kom loss och kunde fortsätta färden. Utan hans vana 
grepp om ratten skulle den planerade morgonfoto-
graferingen knappast ha blivit av. 

Paloniemi blev mer än förtjust i vinlandet Tyskland. 
Han planerar att återvända till landet som turist för 
att i lugn och ro kunna delta i gårdarnas provningar.

”Jag vill gärna kombinera besöken på vingårdarna 

Med tysk noggrannhet
Juuso Paloniemi doku-

menterade bland annat 

en modern vinkällare 

med sin videokamera. 
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       Se Juuso Paloniemis video:  

Till vilka rätter dricker  

vinodlarna rieslingvin?  

etiketten.fi > Dryckens källa



KOLUMNEN

 M
odet och trenderna påverkar våra val av kläder, inredning och konsum-
tion. Förändringarna inverkar även på dem som vidhåller att de inte 
låter sig påverkas av strömningarna.

Jag har svårt att medge att trenderna påverkar mitt val av viner.  
Varför skulle jag dricka ett visst vin bara för att det råkar vara trendigt?  

Säsongsvariationerna är ett begripligt fenomen: Randiga plagg ser lika nya 
och fräscha ut varje vår och när sommaren äntligen kommer avnjuter man gärna 
festliga mousserande viner och fylliga rödviner till grillmaten. 

Faktum är att valet av viner i hög grad präglas av både internationella och 
lokala trender. 

När jag jobbade hos Alko i millennieskiftet var de spanska rödvinerna det hetas-
te heta. Rödvinerna vann allt mer terräng för att slutligen passera de vita vinerna. 

viner från andra länder. Bland annat Chile blev på kort tid ett mycket uppskattat 
vinland. För 15 år sedan omfattade Alkos sortiment betydligt färre utomeuropeis-
ka viner än i dag. 

När det begav sig var många vita viner nästan lika fylliga och köttiga som de 
röda vinerna, men sedan skedde en förändring. Vem minns inte uttrycket ABC, det 
vill säga Anything but Chardonnay? Uttrycket återspeglade de ekiga chardonnay-
vinernas otrendighet.    

Under mina år utomlands har jag lagt märke till att trenderna delvis är lokala. 
När jag bodde i Stockholm var rosévinerna inne. På terrasserna i stadsdelen 

Östermalm lapade både kvinnor och män rosévin. Drycken hade ett statusvärde – 

Tyskarna och engelsmännen vurmar för det italienska mousserande vinet 

att landet har ett stort urval av inhemsk sekt och på många engelska pubar säljs 
prosecco till och med som fatdryck.  

Viner gjorda på druvan Pino Grigio vinner allt mer terräng i stora världen, men 
de har ännu inte riktigt landstigit i Finland. Dessa viners stora popularitet förkla-
ras delvis av det svalnande intresset för fylliga chardonnayviner. 

Ibland slår pendeln tillbaka. Sötma var länge en oönskad egenskap hos vita 
viner, men i dag väljer många halvtorra och halvsöta alternativ. Den föraktliga 
ekigheten och de spanska rödvinerna upplever också en renässans.  

I ärlighetens namn måste jag tillstå att jag följer strömmen – åtminstone delvis.

Trendernas  
pendelrörelse

ILLUSTRATIONER SEESA LIPPO

LASSE PAKARINEN  
som har jobbat på Alko är en 
sann vän av god mat och goda 
drycker. I dag arbetar han som 
frilansförfattare i London.
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Vi har över 300 olika ekologiska 

eller rättvisemärkta drycker i våra sortiment.

Du hittar symbolerna på produktinformationen.


