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lko låter regelbundet utvärdera sin service med vetenskapligt utförda 
mätningar och förfrågningar. Det är alltid spännande att få resultaten. 
Att lyckas med kundservicen är en hederssak för Alko, och det är mycket 
viktigt att följa med kundresponsen. 

I JÄMFÖRELSEN MELLAN HANDELSBRANSCHENS KEDJOR  *), som utfördes
i början av året, placerade Alko sig som etta. Bland samtliga företag blev Alko trea. 
Alkos skolbetyg har på ett glädjande sätt förbättrats från år till år. Det färskaste bety-
get var 8,44. Närapå hälften (49 %) av dem som svarade gav Alkos service betyget 9 
eller tio, alltså berömligt. Vi är ödmjukt tacksamma för resultatet. 

MEST NÖJDA VAR KUNDERNA bl.a. med att försäljarna är sakkunniga och vänliga,
att det första intrycket är gott och servicen snabb. Utrymme för förbättring 
har vi enligt responsen ännu i hur trivsamma butikslokalerna är, i förhållandet 
mellan pris och kvalitet, i hur flexibel servicen är och i hur kundens ärende beaktas. 

HUR ETT FÖRETAG LYCKAS i sin service är något som vägs varje dag i alla vardagliga 
möten med kunderna. Under ett år sker cirka 63 miljoner sådana möten i våra 
butiker. Varje möte endera gör kunden nöjdare med Alko, eller tär på det här 
nöjdhetskapitalet. Fick du vad du behövde, hur förlöpte handlandet i butiken, blev 
du glatt överraskad, hur var eftersmaken av butiksbesöket? 

VARJE MÖTE är alltså betydelsefullt. Å andra sidan är uppbyggandet av kund-
 nöjdhet ett långsiktigt arbete, där insatserna bara långsamt ger utdelning  
i form av mätbara resultat. När det här är ett år med olympiska spel kanske 
vi kan använda idrottstermer: kundservice är en gren som kräver både 
uthållighet och känslig reaktionsförmåga. Vi satsar på att utveckla 
båda egenskaperna, hoppas att det syns.
 
En vacker sommar!

Sari Karjalainen

*) Finland i dag-undersökningen om respons för kundservice, Taloustutkimus Oy
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Säljkontrollens
temaveckor börjar
När vårterminerna avslutas besöks Alkobutikerna av speciellt 
många unga kunder. Då genomför Alko temaveckor för sälj
kontrollen. 

Alkos vänliga men bestämda linje är att kunder som ser ut att 
kunna vara under 25 år bes styrka sin ålder genom att visa leg. 
Årligen utförs ålderskontroll på cirka två miljoner unga kunder.

Syftet med temaveckorna är att markera Alkos ansvarsfulla 
kundservice, att berätta om spelreglerna och åldersgränserna 
för försäljning samt att upp
muntra de unga till att visa leg på 
eget initiativ.

Temaveckorna för säljkont roll 
blir aktuella igen på hösten då 
skolorna börjar.

EU FICK FÖRFATTNING
OM EKOLOGISKT VIN

EU-länderna har nått enighet om 
reglerna för ekoviner. I den nya 
författningen bestäms bl.a. hur vinet 
skall hanteras och vilka tillsatser 
och hjälpsubstanser som är till-
låtna för att vinet skall få säljas som 
ekologiskt.

Författningen reglerar bl.a. värme -

behandlingen och filtreringen 
samt användningen av jäst, tannin, 
klarningsmedel och sulfit.

Ekovinernas andel av den totala 
vinproduktionen i hela världen är 
några få procent. Andelen har 
fördubblats på fem år. De största 
ekovinsproducenterna i Europa är 
Spanien, Italien och Frankrike. Drygt 
fem procent av allt vin som Alko 
sålde år 2011, mätt i liter, var ekovin.

I SÄLLSKAP AV BARN FÖRNYAS OCH FORTSÄTTER

Alkos program I sällskap av barn har inlett verksamhetsåret 
2012 med ångan uppe: programmets webbsidor har förnyats 

och programmet är nu med också på Facebook 
på adressen facebook.com/lastenseurassa.

Målsättningen är oförändrad: att påverka föräldrarnas och 
andra vuxnas alkoholvanor så att barnen inte blir lidande. Pro-
grammet uppmuntrar vuxna till att se sina egna alkoholvanor 
ur barnets perspektiv. På sidorna lastenseurassa.fi medverkar 

också bloggare. Delta i diskussionen och tyck till.

Eurolövet är EU-märket för eko logiska 
produkter.

Den här spalten presenterar frågor kring samhällsansvar som är viktiga för Alko.

REDAKTÖR ANU PIIPPO  

ÅLDERSGRÄNSER FÖR KÖPÅLDERSGRÄNSER FÖR KÖP
18 år för svagt, 20 år för starkt.18 år för svagt, 20 år för starkt.

VISA LEG
SÅ ÄR DU
HYGGLIG.

TACK.
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Vad menas med 
samhällsansvar?

”Enligt min åsikt 

är måttfullhet det bästa 
ansvaret för alla företag. 
Det behövs både då 
ledningen skall belönas 
och då vanligt folk 
skall belastas med en 
lagom arbets börda. 
Alko utför ålderskontroll 
av sina unga kunder på ett berömligt sätt, 
och jag har funderat på hur företagets 
kundkännedom kunde användas i större 
utsträckning för att hjälpa missbrukare. Att 
vägra försäljning är inte nog för att hjälpa en 
problemanvändare. 
Jag önskar att hela alkoholbranschen skulle 
öka sin satsning på att utveckla kulturen 
kring svaga alkoholdrycker. 
Till exempel öldrickande innebär ofta att 
man dricker rumsvarm standardlager ur 
flerpack utan minsta tanken på smaken eller 
ölets typ och ursprung.”

”Jag har ofta funderat 

på hur Alko kan han
tera sitt samhällsansvar 
med hänsyn till bola
gets motsägelse fulla 
målsättning. 

 Å ena sidan skall Alko 
sälja alkohol och ge 
skatteintäkter till 

statskassan, å andra sidan skall Alko upplysa 
medborgarna om farorna med alkohol och se 
till att de håller sig till måttfullhet. Hur som 
helst, det är bra att det erbjuds information 
via många olika kanaler. På sistone har jag 
följt med Alkos kampanj ’I sällskap med 
barn’ med ökat intresse. Kampanjen har 
behandlat ett angeläget ämne: vad man bör 
tänka på då man använder alkohol i sällskap 
av småbarn. Jag tycker kampanjen har varit 
ganska lyckad. Den har inte viftat med 
pekpinnen men väckt en till att se saken ur 
många synvinklar.” 

Petri P. Pentikäinen, 39,
informatör, redaktör

Mona Marklund, 43, 
producent

Är samhällsansvar en viktig del av 
företagens verksamhet? Hur har Alko skött 
sitt samhällsansvar? Borde man prata mer 
on samhällsansvar?

Alko fick beröm
för ansvarsfullhet
Alkos renommé och ansvarsfullhet tillhör de bästa 
bland finländska företag. Då det gäller att förbättra 
företagsbilden ligger Alko som etta bland företag 
inom handels- och servicebranschen. Mäter man med 
renomméindex var Alko trea i samma serie.

De som svarade på undersökningen uppskattade 
speciellt Alkos kompetenta personal, att varorna och 
servicen är högklassiga samt att verksamheten är 
kundcentrerad.

Resultaten är från TNS Gallups undersökning som 
utfördes i september i fjol.

FINLÄNDARNA VILL HA KVAR 
BEGRÄNSNINGARNA FÖR 
ALKOHOLFÖRSÄLJNING

Finländarnas inställning till alkohol-
politiska begränsningar har följts 
upp under närapå 30 års tid. Sådana 
åtgärder är bl.a. Alkobutikernas 
begränsade öppettider, åldersgränser 
för försäljning och Alkos monopol 
på minutförsäljning. Syftet med be-
gränsningarna är att minska negativa 
följder av alkoholförsäljning. 

Enligt den färskaste undersök-
ningen, som utfördes i januari 2012, 
anser 87 procent av finländarna 
att de nuvarande alkoholpolitiska 

begränsningarna är lagom, eller att 
det till och med kunde behövas ännu 
snävare regler. 11 procent av med-
borgarna anser att begränsningarna 
borde luckras upp.

Lite över 90 procent av dem som 
svarade anser att starka alkohol-
drycker bör få säljas bara i Alko - 
butikerna. En majoritet vill också 
att bara Alko också i fortsättingen 
skall få sälja vin och starköl, men 
den godkänner det nuvarande 
försäljningssystemet för mellanöl.

71 procent av befolkningen anser 
att det statliga alkoholmonopolet 
Alko är ett bra sätt att begränsa de 
skadliga följderna av alkohol.

* Undersökningen utfördes av THL och TNS Gallup

Finländarnas åsikter om de nuvarande 
alkoholpolitiska begränsningarna* 

Kan inte säga

Borde 
skärpas

Lagom

Borde  
lindras
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De fördömda 
kullarnas 

guld

Jordmånen i Sancerre 
producerar viner med 
utpräglade mineraler.
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Sancerres branta sluttningar 
ger ett vitvin, som många anser vara 

den mest uppburna skepnaden 
druvan Sauvignon Blanc kan anta.

TEXT MARKO PASANEN FOTO RIITTA SOURANDER
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onts Damnés, de för
dö m da  k u l la r n a , 
för på inget sätt 
tankarna till något 
s å  d y s t e r t  s o m 
deras namn. Utsikten 
från de vinbeströdda 
sluttningarna mot 

Sancerre är vykortsskön. Namnet har givits av de arga 
vinplockarna, som inte direkt lockades av arbetet i den 
branta terrängen. Det lär fortfarande hända att en del 
plockare surrar fast en kudde under ryggslutet för att er
hålla ens en lite bättre arbetsposition.

I dag är de här kullarna en av de mest uppskattade 
växtplatserna inom Sancerreområdet. Den kalkstens
rika sydsluttingen producerar en sauvignon blanc som 
finner sin väg till de finaste restaurangerna världen 
över.

På vårvintern ser de tysta småbyarna i Sancerre ut att 
huka sig av blygsel. Vinstockarna förbereds inför den 
kommande växtperioden. Här och där stiger en rök

pelare som visar att arbetarna bränner avskurna vin
rankor.

Själva byn Sancerre ligger på en annan, högre 
kulle, som också den har haft sina förbannelser. 
Byns färgrika historia sträcker sig ända till romar
tiden. I slutet av 1500talet utgjorde byns fästning 
en tillflyktsort för protestanter. Fästet motstod sju 
månader av belägring innan dess försvarare gav sig till 
kungens katolska trupper.

Låt jorden tala
Vad är urkällan för den disciplinerade arbetskulturen 
och strävan efter ett rent uttryck i Sancerre?

 ”Det förklaras nog med det protestantiska arvet. 
I varje fall använder vi fyra gånger mer arbetare per 
hektar än de övriga odlarna inom regionen”, säger 
Alphonse Mellot den äldre med ett snett leende.

I släktens vingårdar odlas vindruvorna med natur
enliga metoder, och de skördas för hand. Alphonse 
Mellot beskriver arbetsmomenten med en mat e  
matikers precision, och irrar sig titt som tätt ut 

Sancerre är det rätta
vinet till getosten 
crottin de chavignol.

Bakom ruinerna av en 
gammal väderkvarn 
skymtar kransen av 
kullar som omger 
Sancerre.
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i filosofiska sfärer. Släkten Mellot har en obruten 
tradition av vinodling i nitton generationer.

I sin källare under byn Sancerres centrum häller 
Alphonse Mellot upp ett smakprov av ett vin 
som har vilat i sitt kar ett knappt halvår. Man kan 
genast känna egenskaperna som gör sancer
re till ett berömt vin. Syrorna är så friska att de får 
en att haja till, aromerna är klara som morgonluft. 
Härligt läckra mineraler utgör kronan på det hela. Då 
vinet mognar förädlas de fruktiga aromerna till en fler
dimensionerad bouquet, men tydligheten och frisk
heten försvinner ingenstans.

”Sancerre har en lycklig geologisk historia, här 
finns många jordtyper som ger goda viner”, fortsätter 
Mellot sin utläggning.

”Och klimatet är givetvis en väsentlig faktor. Utan 
det är det lönlöst att försöka åstadkomma stora viner.” 

Denna terroir, kombinationen av klimat och jordmån, 
är vad Alphonse Mellot och hans kolleger vill få fram i sina 
viner. Därför pratar han inte gärna om grader och 
procent, utan om rättframhet, tiden, stenar och himlen.

SANCERRE ELLER POUILLY-FUMÉ?

Städerna Sancerre och Pouilly ligger på var sin 
sida av floden Loire, och på bara tio kilometers 
avstånd från varandra.. 

Vinområdena ligger så nära varandra att de 
ofta buntas ihop, även om det handlar om två 
olika områden. Saken blir inte mindre rörig av 
att många av odlarna i Sancerre har vingårdar 
också på Pouillysidan, och således också 
pouilly fumé-viner bland sina produkter.

Dessutom kan vinerna i bästa fall vara så 
lika, att inte ens experter vid blindprovning 
förmår avgöra vilket är vilket. Ofta hör man 
att citrusaromerna hos pouilly-fumé är grape-
fruktsaktiga, men samma sak gäller också 
mången sancerre. Med risk för förenkling kan 
skillnaderna mellan vinerna sammanfattas så 
att pouilly-fumé har mera utpräglad mineral-
karaktär av dessa två viner, medan sancerre 
är fruktigare och örtigare. 

Alphonse Mellot den 
yngre häller upp ett 
prov på skörden av 
Sauvignon Blanc från 
i höstas. (t.h.)

Vinmakaren Jean-Luc 
Soty försöker hitta 
fossil bland stenarna. 
(nedan)
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SALLAD MED FLOD
KRÄFTOR OCH AVOKADO
i fransk lantstil
för 4 personer

En traditionell sallad från det 
lantliga franska köket är mättande 
mat. Den innehåller ingredienser 
som håller också en större hunger 
på avstånd, till exempel bacon och 
ägg. Den här salladen lagas enligt 
ett modifierat originalrecept. 
Getost, detta perfekta smakpar till 
vin från Sancerre, får här sällskap 
av flodkräftsstjärtar, bacon och 
rostade brödtärningar.
 

•  2 skivor rost- eller lantbröd
•  ca 1 l blandad sallat, 

t.ex. machésallat (vårklynne), 
rucola och rödsallat

• 1–2 mogna avokador
• ca 2 tsk citronsaft
•  ca 200 g kokta flodkräfts-

stjärtar
•  ca 100 g getost i stor stång, 

t.ex. chèvre Melusine
•  4–6 skivor amerikabacon

Dressing:
• 1 tsk dijonsenap
• 1 tsk flytande honung
• 1 msk rödvinsvinäger
• 3 msk olivolja
• svartpeppar ur kvarn 
• (flingsalt) 

1. Gör dressingen genom att röra 
samman alla ingredienserna till 
den. Krydda med svartpeppar 
och eventuellt med en nypa salt. 
Observera att en del av sallads-
ingredienserna är salta. 
2. Skär bort kanterna på brödet. 
Tärna brödet och rosta tärning-
arna vackert gyllenbruna i en torr, 
het stekpanna. Ställ åt sidan för 
en stund. 

3. Spola av och torka sallaten 
grundligt. Lägg sallatsbladen i en 
serveringsskål. Tärna fruktköttet 
från avokadon och stänk citronsaft 
på tärningarna för att de inte skall 
mörkna. Lägg avokadotärnngarna 
på salladsbädden tillsammans 
med kräftstjärtarna. Smula eller 
tärna osten över anrättningen. 
4. Skär baconskivorna i så 
små bitar som möjligt. Stek 
bitarna knapriga i en medelvarm 
stekpanna. Lägg bitarna för en 
stund på hushållspapper så att 
detta suger upp det mesta av 
fettet. Fördela baconbitarna över 
salladen. 
5. Häll avslutningsvis dressingen 
över salladen. Blanda till salladen 
och servera genast.

Dryckförslag:
Getost och sancerre är ett klassiskt 
smakpar. Sancerre passar utmärkt 
också till flodkräftor, så i den här 
salladen faller bitarna sannerligen 
på sin plats.

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN 
FOTO LAURA RIIHELÄ 
GLAS OCH DRYCKFÖRSLAG ALKO
ÖVRIG SERVIS ÄR FOTOREKVISITA

Den matiga salladen med avokado 
och getost är en fröjd också för 
ögat. En frisk sancerre är en 
utmärkt följeslagare till rätten.



Sancerre 
till maten
Sancerre är förutom för sitt vin känt 
också för crottin de chavignol, som 
anses vara en av Frankrikes bästa 
getostar. Osten är nästan lika nyansrik 
som sin gudabenådade följeslagare, 
vit sancerre. Som ung har osten en 
friskt syrlig smak, medan smaken hos 
en fullmogen ost är kraftfullt amper.

Tack vare sina friska syror och 
aromer passar vit sancerre utmärkt till 
mången slags fisk och skaldjur. Ett bra 
exempel är gös, på franska sandre, 
som lever också i Loire. 

Viner av druvan Sauvignon Blanc 
och särdeles sancerre är alltid ett bra 
val också till kräftor. 

Ljust kött trivs utmärkt med en 
välstrukturerad sancerre. Vinet 
passar också till den typiska lokala 
vardagsrätten, en skarp grönsallad 
med skinka och potatiskrocketter.
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Sancerre anses 
allmänt vara området 
därifrån Sauvignon 
Blanc ursprungligen 
härstammar.
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Terroir på export
”Jag har visst besökt Japan över fyrtio gånger”, suck
ar Jean-Marie Bourgeois, en annan av kommunens 
framstående vinodlare. Topprestaurangerna i Tokyo 
är ett viktigt marknadsområde för många av produ
centerna i Sancerre, för de renodlade smakerna i deras 
viner matchar fint med japansk mat. 

Den här charmanta gentlemannen talar inte ett ord 
engelska, men husets viner talar för sig. Ett bevis för 
detta är en hög medaljer från franska och internationel
la sauvignon blanctävlingar.

Vi står högst upp på sluttningen Monts Damnés och 
tittar ner mot byn Chavignol, där JeanMarie Bourgeois 
har fötts och vuxit upp. Sancerre får tacka odlare som 
Bourgeois, Mellot och Vacheron för sitt världsrykte.

”Det är lättare för en stor producent att göra stora 
viner. För en småbrukare är det svårare att vara på rätt 
plats i rätt tid”, funderar JeanMarie Bourgeois.

Också han talar av erfarenhet, för släkten har 
odlat samma vingårdar i tio generationer. De två senaste 
generationerna har gett sig ut på världserövring. När de 

Aromer och 
jäststammar
Medan en sauvignon blanc från nya värl-
den kan kännas igen på sina starka toner 
av tropisk frukt, känner man igen den för 
Sancerre typiska vinstilen på mineralerna. 

Ibland lider sauvignon blanc av en 
aggressiv svartvinbärsarom, som 
i avsaknad av en bättre term kan sägas 
påminna om kattpink. Aromen kan orsakas 
av en odlingsstil med för stort skördeuttag 
per hektar, av råa druvor, och speciellt 
i fråga om viner från nya världen, av 
jästsvampstammen.

I Sancerre förlitar sig nästan alla odlare 
på vildjästsporer, som förekommer både 
på druvorna och i produktionsanläggning-
arna. Så gör dock inte alla.

”Här är de olika odlarnas tegar mycket 
små och de ligger tätt intill varandra. 
Jag började fundera på om de vilda jäst-
svamparna förmår få ut det ursprungliga 
uttrycket ur min terroir”, säger Gilles 
Crochet, en uppskattad producent i den 
lilla byn Bué.

Han gick över till att använda en odlad 
jäststam, samma som allmänt används i 
champagnetillverkning.

”Den jästen lämnar inte den minsta 
restsmak av sig själv i vinet.”

 

Alphonse Mellot den 
äldre är vinmakare i 
sjuttonde led. (ovan)

Gilles Crochet vill att 
hans terroir skall 
hamna i buteljen så 
ren som möjligt. (t.h.)

I centrum av byn 
Sancerre hittar man 
flera högklassiga 
restauranger.
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nyzeeländska savignon blancvinerna gjorde sin fram
marsch förblev JeanMarie och hans son inte åskådare, 
utan de anslöt sig till marschen.

”Vi sökte länge efter en lämplig terroir, och köpte 
sedan omkring hundra hektar i närheten av Marl
borough i Nya Zeeland”, förklarar han.

Den inköpta jordmånen var i jungfruligt tillstånd.
”Ingen hade bearbetat jorden med planteringar, 

maskiner eller kemikalier.”
Från Sancerre tog familjen med sig odlings och 

produktionsmetoderna till nya världen. Den största 
skillnaden är hur tätt vinstockarna står.

”I Sancerre har vi i bästa fall fem gånger så många 
vinstockar som i Nya Zeeland. Här vill vi låta vin
stockarna konkurrera med varandra. Om vinstocken 
inte får lida lite pin, ger den inte druvor av toppklass”, 
sammanfattar JeanMarie Bourgeois.

I Nya Zeeland har de franska lärorna resulterat 
i viner med samma friska syror och utpräglade mine
raler som i hemlandet: Ett av familjen Bourgeois viner 
från 2010 utsågs till världens bästa sauvignon blanc. 
JeanMarie Bourgeois hyser dock inga bekymmer för 
hembyn skall klara sig.

”Sancerres fördel är att regionen är liten, att det har 
en egen stil och bara en enda druva”, säger han och 
låter blicken vila länge på de knotiga vinrötterna som 
ser ut att frysa på den förtappade sluttningen. 

”Mina rötter och de här rötterna har vuxit ihop så att 
de är oskiljbara.” E

ALLT BÖRJAR MED TERROIREN

I Sancerre, precis som på övrigt håll i 
Frankrike, är en förståelse för jordmånen 
och de övriga lokala förhållandena nyckeln 
till insikt om vinets karaktär. Dessa faktorer 
sammanfattas i begreppet terroir

I Sancerre odlade man vin redan under 
det romerska väldet. Också i Sancerre 
observerade munkarna i århundraden vilka 
vingårdar gav det bästa vinet. Sedermera 
har geologerna bekräftat den muntliga 
traditionen med vetenskapliga mätningar.

Vinormådet Sancerre omfattar bara 
2800 hektar. Dess jordmån kan grovt 
indelas i tre huvudtyper.

”Flintjord ger utpräglat mineraliska viner”, 
karakteriserar Jean-Luc Soty, vinmakare 
för vinhuset Pascal Jolivet.

”Lerjord ger kraft och struktur, medan 
kalksten ger nyansrika aromer.”

Havet har täckt området i två repriser. 
I kalkstenar från de geologiska tidsåldrarna 
kimmeridium och oxfordium kan man till 
och med lyckas hitta fossil av havsdjur 
från juraepoken.

Floden Loire jämnar 
ut temperaturerna. 
Resten kommer an 
på jordmånen och 
mikroklimatet.
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En fest är bäst när den ser ut som dagens jubilar. 
Laga de välbekanta buffédelikatesserna på ett nytt sätt.

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN FOTO LAURA RIIHELÄ DRYCKFÖRSLAG ALKO

Den grekiska salladen har moderniserats genom 
att byta ut tomaterna till sommarfräscha 
jordgubbar. Salladen kan serveras i urgröpta 
minibaguetter, i små glas, eller på traditionellt 
vis i en skål. Påsarna är fotorekvisita. Receptet 
finns på sidan 16.
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äl planerat är hälften vunnet, lyder ett be
prövat talesätt som fortfarande stämmer. 
När man planerar en fest väl i förväg kan 
man på själva festdagen koncentrera sig på 

huvudsaken, att festa.
Temat och det som gästerna bjuds på är A och O. 

De bör återspegla dagens jubilar. Ett buffébord är en ser
veringsform som klarar av också ett större antal gäster. 
Dessutom är det mycket flexibelt: vid sidan av tradi
tionella delikatesser kan man ställa fram moderna  
smaker eller ge välbekanta rätter en ny, lockande fason.

Temat för festen kan vara till exempel en färg som 
återkommer på inbjudningskorten, i dukningen och 
rätterna. Att knåpa till saker med egna händer är en 
inter nationell modefluga. För säsongens fester kan 
man gärna styla till skojiga namnlappar för rätterna, och 
ett menykort med information om ingredienserna. För 
var och en av gästerna kan man dekorera ett personligt 
vinglas.

Bara fantasin sätter gränser för hur maten serve
ras. Smörgåstårtan kan ha formen av en rulltårta. 

Sparrisen kan viras in i degstrimlor i stället för att göm
mas i en paj. Tomaterna i en grekisk sallad kan bytas 
ut mot jordgubbar och salladen kan serveras i urgröpta 
minibaguetter.

Vid planeringen av buffébordet är det bra att följa 
några allmängiltiga råd. Med tanke på specialdieter 
kan man endera hålla sig till rätter som passar en bred 
skala av dieter, eller så reserverar man lämpliga gluten
fria, laktosfria och vegetariska alternativ.

Vid sidan av specialdelikatesser och rätter med 
dyra ingredienser lönar det sig att ställa fram ”buk
fylla” alltså matig, förmånlig mat, till exempel sallader, 
 som också de långväga gästerna står sig på.

Sparrispaj i ny skepnad! De gröna 
sparrisskotten viras in i smördegs
strimlor. Inuti strimlorna finns en 
aning parmesan och färskost. 
Receptet finns på nästa sida, 
Struten sveptes ihop av bakplåts
papper och tapet från K-Rauta. 
Ballongerna från Juhlamaailma.fi. 
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MODERN GREKISK SALLAD
bufférätt för 8–10 personer

•  2 pkt (sammanlagt 400 g) fetaost i stor
bit, inte i tärningar

• 500 g jordgubbar
• 1 gurka
•  3 dl urkärnade kalamataoliver
•  1 dl finhackade ärter, t.ex. basilika

och oregano
• ca 2 dl rucolablad

Marinerad rödlök:
• 4 små sommarrödlökar med skaft 
• 1 tsk (fling)salt
• 2 tsk socker
• 2 msk (rödvins)vinäger
• 4 msk olivolja
 (Dessutom: 8—10 minibaguetter )

1. Marinera först rödlöken. Ta till vara de gröna 
skaften . Skär resten av lökarna i tunntunna 
skivor. Rör samman saltet, sockret och vinägern. 
Tillsätt löken och låt dra smak i minst 10 min. 
Kasta inte bort marinaden, utan rör ner oljan i 
den så får du en salladsdressing.
2. Smula fetaosten. Noppa och skiva jordgub
barna. Skala och tärna gurkan. Klyfta oliverna och 
hacka lökskaften.
3. Sammanför alla ingredienserna. Strö örterna 
och rucolan överst och avsluta med dressingen. 
Du kan servera salladen i urgröpta minibaguetter.

SPARRIS I SMÖRDEGSSPIRAL
24—30 st.

•  1 pkt (500 g) smördegsskivor eller 
1 pkt (400 g) pajdeg

•  ca 6 msk färskost med örter
t.ex. Philadelphia

• ca 6 msk nyriven parmesan
• 30 gröna sparrisskott

1. Värm en varmluftsugn till 200 grader eller en 
vanlig ugn till 225 grader.
2. Lägg de tinade degplattorna på ett lätt mjölat 
bakbord. Kavla dem lite tunnare. Bestryk med 
färskost och beströ med parmesan. Skär degen i 
ca 30 smala strimlor.
3. Skär bort de hårda delarna i rotändan på 
sparrisskotten. Om sparrisen verkar träig kan du 
skala den lite.
4. Sno en degstrimla med ostsidan inåt i spiral 
runt varje sparrisskott så att den sitter tätt.
5. Lägg sparrisskotten på bakplåtspapper i en 
långpanna. Grädda 15 minuter eller tills deg
spiralen är genomgräddad och vackert gyllengul.

Tips: Du kan pensla degspiralerna med uppvispat 
ägg före gräddningen.

SMÖRGÅSRULLTÅRTA 
MED GETOST
ca 16 skivor

• 20–24 skivor rostbröd 

Till fuktning:
• ca 1 dl grönsaksbuljong

Fyllning:
•  1 ask (150 g) färskost på getmjölk

 (t.ex Chavroux)
• ca ¾ dl röd eller grön pesto
• ca 160 g lufttorkad skinka

På ytan:
•  2 askar (sammanlagt 300 g) färskost på 

getmjölk (t.ex Chavroux)
• ca 80 g lufttorkad skinka
• ca 3 msk rostade pinjenötter
• basilikablad

1. Skär bort kanterna på brödskivorna. Lägg ut 
skivorna tätt intill varandra på plastfolie så att du 
får en ca 30 x 35 cm stor platta. Fukta frikostigt 
med buljong.
2. Mjuka upp färskosten med gaffel och bred 
ut den på brödsplattan. Skeda pesto ovanpå 
färskosten. Skär skinkan i små bitar och strö ut 
dessa på brödskivan. 
3. Rulla ihop brödsplattan med hjälp av folien 
så som man gör med en rulltårta. Dra åt folien 
tätt kring rullen. Lägg rullen i kylskåp med fogen 
neråt för minst ett par timmar, eller över natten. 
4. Avlägsna plastfolien och lägg rullen på ett 
serveringsfat. Mjuka upp färskosten med gaffel 
och bred ut den över rullens yta. Bäst lyckas det 
med en kniv som du doppar i hett vatten.
5. Garnera rullen med lufttorkad skinka, pinjenöt
ter och basilikablad. 

Tips: Du kan ersätta den lufttorkade skinkan med 
tunna skivor av kalkon eller kallrökt renstek.

KYCKLINGSPETT MED TONNATOSÅS
ca 15 små grillspett

•  500 g marinerade kycklingfiléer 

Marinad:
• 1 vitlöksklyfta
• ½ dl rybs- eller olivolja
• 2 msk citronsaft
• 1 msk rödvinsvinäger
• 2 tsk flytande honung
• 1 tsk torkad oregano
• ca ¼ tsk nymalen svartpeppar
•  (½ tsk gurkmeja eller curry)

Dessutom: små grillspett

1. Lägg grillspetten i blöt om du använder 
träspett.
2. Skär kycklingfiléerna i rektangulära bitar. 
3. Rör samman marinadingredienserna.
4. Sväng ner köttbitarna i marinaden och täck 
skålen med plastfolie. (Tillsätt gurkmeja om du vill 
ge rätten gul färg). Marinera köttet ett par timmar 
eller helst över natten.

5. Trä upp köttbitarna på spetten. Metallspett bör 
oljas in. Grilla spetten 15 minuter eller tills köttet är 
genomstekt. Vänd spetten så att de grillas jämnt 
på alla sidor. Du kan alternativt steka spetten ca 15 
minuter i 200gradig ugn. 
6. Låt spetten svalna. Servera med tonnatosås.

Tonnatosås:
• 1 burk (ca 185/140 g) tonfisk i olja
• 2 sardellfiléer (eller 1 ansjovisfilé)
• 1 dl helfet majonnäs
• 2 tsk citronsaft
• svartpeppar ur kvarn
• (salt)

Till garnering: 
• små kaprisknoppar, rucola

1. Låt oljan rinna av tonfisken. Lägg fisken i en skål 
tillsammans med sardellfiléerna, majonnäsen 
och citronsaften. Blanda med stavmixer. Tillsätt 
mera majonnäs om blandningen är för tjock. 
Krydda med svartpeppar, och eventuellt med salt 
enligt smak. 
2. Portionera ut såsen i serveringsglasen. Fäll ner 
några kaprisknoppar på såsen i varje glas. 
3. Ställ kycklingspetten i glasen. Garnera 
med blad av rucola, någon annan sallad eller 
bladmynta (shiso).

RÖKT SIK MED GURKFJÄLL OCH 
HONUNGSLEN YOGHURTSÅS

• 1 rökt sik

Till gurkfjällen:
• 1 gurka
• ¾ dl vitvins- eller sakévinäger
• 1 tsk (fling)salt
• 2 tsk socker

Yoghurtsås:
• ca 3 dl tjock turkisk yoghurt
• 1 msk citronsaft
• 2 tsk flytande honung
•  ca 3 msk finhackad koriander eller annan ört
•  fingersalt, svart- eller vitpeppar ur kvarn

1. Gör först yoghurtsåsen genom att röra 
samman alla ingredienserna till den. Täck skålen 
med plastfolie och ställ i kylskåp för minst en halv 
timme.
2. Gör gurkfjällen. Spola av gurkan och skala den 
om du vill. Skiva gurkan så tunt som möjligt. Lägg 
skivorna i en skål. Rör samman vinägern, saltet 
och sockret. Häll blandningen på gurkskivorna. 
Låt dra ca 15 minuter eller tills gurkskivorna har 
mjuknat lite. 
3. Lägg siken på ett serveringsfat. Avlägsna 
omsorgsfullt skinnet från fiskens översida. 
Täck fiksen med gurkskivor. Börja från fiskens 
stjärtända så får du en snygg yta.
4. Servera med yoghurtsåsen.
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Drycker för 
buffébordet
För buffébordet väljer du viner med flera 
dimensioner, för också maten har smaker 
på en bred skala. Lämpligt vitvin är en 
riesling eller sauvignon blanc med friska 
syror, en oekad chardonnay och en fruktig 
pinot blanc eller pinot grigio. 

Bra rödvin för buffébordet är en medel
fyllig och måttligt ekad sangiovese, merlot 
eller cabernet sauvignon. 

För ölvänner kan du reservera ljus och 
mörk lager. Också mången slags ale och 
pilsner trivs i sällskap med bufférätter.

Kom ihåg att ställa fram också alkoholfria 
alternativ, såsom friskt käll eller mineral
vatten och alkoholfritt vin och öl.

Den välbekanta smörgåstårtan kan 
göras som en rulltårta. Smakpalet
ten har breddats med färskost 
av getmjölk, pesto och lufttorkad 
skinka. Serveringsfat Stockmann, 
glasen på samtliga bilder Alko, 
ballongerna Juhlamaailma.fi.
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De små kycklingspetten serveras
i glas. I botten på varje glas finns 
tonnatosås för dippning. Tonnato 
är majonnäs med tonfisk och 
kapris. Glasen och brickan är 
fotorekvisita.
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Den rökta siken, som har inhandlats 
i butiken, får ett fjälltäcke av 
gurkskivor och sällskap av en 
skål yoghurtsås med honung 
och koriander. Serveringsfat och 
tallrikar Stockmann. Den blåvita 
bordslöparen är en tapetrulle från 
K-Rauta. Skålen, assietterna och 
besticket är fotorekvisita. 

VARUFÖRFRÅGNINGAR: ALKO 020 711 711, JUHLAMAAILMA.FI (09) 8545 1068, K-RAUTA 010 530 32, STOCKMANN (09) 1211
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Veteöl var ursprungligen en festdryck 
för ståndspersoner i Bayern. 

Sedermera har det friska 
och på matbordet förbluffande 
mångsidiga ölet blivit en dryck 

som är tillgänglig för alla. 

TEXT MIKKO SALMI FOTO GETTY IMAGES OCH MIKKO HANNULA

Från kronjuvel 
till folkdryck
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tt klättra upp på toppen av klosterkyrkans 
torn i Andechs betalar sig. Långt borta vid 
horisonten hägrar snöiga alptoppar. Närmare 
glittrar sjön Ammersees yta. Vi befinner oss 
i hjärtat av Bayern. 

Klosterkyrkan, som fick sin rokokoskrud 1712, 
övervakar från sitt berg den till arealen största tyska 
del-staten. I dess byar bryggs landskapets nationalskatt, 
veteölet.

Här i Bayern såg veteölet, på tyska Weizenbier,
dagens ljus. De första veteölen bryggdes veterligen här 
på 1400-talet för aristokraterna i Degenberg. Släkten 
fick ensamrätt på tillverkningen av det vitaktiga ölet. 
När släkten slocknade år 1602, bestämde Maximilian 
att bara hovet får brygga veteöl, och hovet behöll sin en-
samrätt i flera hundra år. Det sägs att Maximilian I till 
och med finansierade sina insatser i trettioåriga kriget 
med inkomster av veteöl.

Aristokratin och kungahuset gillade det friska, lätta 
och ljusa ölet, och det som dög för makthavarna 
dög också för folket. Maximilian insåg detta och 
bestämde att varje värdshus skulle erbjuda veteöl. 
 I början av 1800-talet förtvinade dock försäljningen. 
1872 köpte bryggmästa en Georg Schneider av kung 
Ludvig II privilegiet att brygga veteöl, och det blev 
början på en ny uppgång.

Samtidigt började dock lagerölet sin världserövring 
som innebar en omvälvning i smakvanorna. För en del 

av konsumenterna representerade veteölen en för-
gången tid.

  
Aromerna kommer från jästen
I de bayerska bryggerierna vakar ett massivt krucifix 
på väggen över arbetsgången, från mäskningen i arla 
morgon stund till avtappningen av vörten. Med till 
vad behövs den tre meter långa flugsmällaren vid jäs-
tankarna? 

Den behövs därför att veteöl är ett ytjäst öl. Den frene-
tiskt skummande jästen flockar sig i små berg på de till-
plattade jäskarens innerväggar, och därifrån tas jästen 
till vara med hjälp av den här långskaftade silen som 
är förvillande lik en flugsmälla, för att användas till 
nästa sats.

Om Tyskland har omkring 1300 bryggerier, så finns 
hälften av dem i Bayern. Alla bryggerier har dock 
inte den jäststam som behövs för veteöl. En tysk brygg-
mästare visade upp fingrarna på den ena handen när 
han tillfrågades hur många jäststammar det finns för 
bryggning av veteöl.

Det är ändå jästen, på tyska Hefe, som alltid ligger 
bakom de fascinerande dofterna hos veteöl. Man kan 
urskilja toner av banan, kryddnejlika, gröna äpplen, 
tuggummi, läkemedelsaktiga aromer och till och med 
vanilj. Tyskarna beskriver ofta veteölens doftvärld med 
ordet würzig, kryddig. 

Det sägs att jästen är bra också för hyn. Ett bayerskt 

Veteöl är alltid kolsyrerikt,
så det har ett naturligt 
skum. Det finns ett 
speciellt högt och smalt 
glas för veteöl, men ölet 
kan också avnjutas ur ett 
vanligt ölglas.
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GRILLAD LAX MED 
SOMMARTILLBEHÖR

Ett friskt veteöl och grillad eller 
rökt lax bildar sommarens perfekta 
tvåspann. Det här receptet är värt 
att prova speciellt med hefeweizen. 
Receptet är för fyra personer.

Grillad lax
• ca 800 g laxfilé
• 3 msk havssalt 

1. Bena vid behov ur filén och skär 
den i portionsbitar. Gnid in saltet 
i bitarnas yta och låt dem stå en 
timme. Torka av överloppssaltet 
med hushållspapper. Lägg bitarna 
på en upphettad grillhäll med 
skinnsidan ner.
1. Grilla 4–6 minuter på vardera 
sidan beroende på hur tjocka 
bitarna är.

Fänkålssallad med färskpotatis
• ca 800 g färskpotatis
• 1 färsk fänkål
• 10 rädisor
• 4 vårlökar med skaft

Dressing
• ½ dl olivolja
•  saften och det rivna skalet

av 1 citron (gärna ekologisk)
• 1 tsk kumminfrön
• 1 msk socker
• 1 tsk fingersalt
• ¼ tsk grovmalen svartpeppar

1. Tvätta potatisen omsorgsfullt och 
koka den i saltat vatten så att de blir 
mjuka, men inte mer.

2. Medan potatisen svalnar gör du 
såsen genom att röra samman alla 
ingredienserna.
3. Skiva fänkålen så tunt som 
möjligt, t.ex. med bettet på ett 
rivjärn. Marinera fänkålen 
i dressingen i omkring en halv 
timme. Klyfta de avsvalnade 
potatisarna i fyra eller sex delar. 
Skiva rädisorna i tunna skivor. 
Hacka vårlökarna och skaften.
4. Sväng varsamt ner alla
ingredienserna bland 
fänkålen och dressingen.

Kall kaprissås 
• 2 dl crème fraiche
• 3 msk kaprisknoppar
• 1 msk dijonsenap
• ¼ tsk salt
• 1 tsk socker
• 2 msk äppelsaft

Rör samman ingredienserna.

TEXT RAISA KARILAINEN
FOTO TUOMAS KOLEHMAINEN
DRYCKFÖRSLAG OCH DET LÅGA ÖLGLASET PÅ SID. 21 ALKO
ÖVRIG SERVIS STOCKMANN
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och sushi. Dess rikliga kolsyra och snärtiga kryddighet 
bjuder oljig mat spetsen och framhäver också aromerna 
hos skaldjur.

Till thailändsk mat med citrongräs, limesaft och 
koriander är witbier ett säkert val. Vänner av de indiska 
köken torde redan gissa, att witbier är en dryck som är 
värd att prova också till indisk mat. 

Vete och bock ger weizenbock 
När veteöl får muskler och horn av bocköl uppstår 
weizenbock. Det handlar dock om ett ytjäst öl, med 
högre alkoholstyrka och mera sötma. Maltet ger 
koppar brun weizenbock också brödtoner och mörk 
karamellighet. 

Bryggerierna brygger ofta sin weizenbock så 
att det blir färdigt till jul-
säsongen, samt till fastan 
på våren. Tack vare sina 
fruktiga citrustoner passar 
dessa öl fint till det skandi-
naviska fiskbordet. Stram-
heten och fruktigheten gör att 
weizenbock passar fint till 
lamm, hjort och varför inte 
också till älg. Såserna får gärna 
vara fruktiga.

Sällsynta veteöl
Öljägarna känner till några 
veteölsty per som är än-
nu mer sällsynta än weizen-

bock. Ute i världen kan man stifta bekantskap med 
lokala specialiteter, såsom de milda och syrliga veteölen 
i Berlin och Bremen. Vanligtvis dricks de inte som 
sådana, utan först häller man lite hallon- eller 
wald meistersirap i glaset, sedan av ölet. Ölet dricks 
med sugrör och bjuder på en mycket söt ölsensation. 

Givetvis kan vete användas till också andra öl än 
egentliga vetöl. Till exempel belgisk lambic, som 
bryggs med vildjäst, får sin lätthet av vete. Här är 
vetet dock omältat, vilket för med sig bryggeritekniska 
utmaningar. Som en specialitet är lambic värd en egen 
berättelse. E

kloster har i sin ölbok till och med ett recept på ölbad. 
Ett glas veteöl, ett glas äppelvinäger, ett par matskedar 
mjölk och en nypa havssalt blandas i 37-gradigt vatten, 
i vilket man sedan badar i en kvart timmes tid.

Bubblorna är viktiga
 Förutom av de mustiga aromerna från jäsningen känne-
tecknas veteöl av att det alltid är skummande och bubb-
lande. Veteöl har alltså en hög kolsyrehalt, det må då 
handla om klassisk, ofiltrerad Hefeweizen, klarfiltrerad 
och samtidigt upplättad Kristallweizen, eller om mörkare
och maltigare Dunkelweizen. 

Namnet berättar att vetöl bryggs huvudsakligen på 
vete. Som en följd av detta har ölet en livlig syrlighet. 
Eftersom veteölet inte just har någon humlebeska, är 
slutresultatet ett öl som lämnar 
spelrum för lättare smaker. 
Å andra sidan står det sig 
också mot rätter som anses 
besvärliga, såsom ägg, tomat, 
avokado och lök.

I köket kommer veteölet väl till 
pass i marinader och såser, och 
som en avslutande ingrediens, 
däremot gillar ölet inte att kokas.

Många anser att det mest äkta 
veteölet är hefeweizen som 
har efterjäst i flaskan. Dess jäst 
ger maten ett trevligt tillskott av 
syrlighet och skärpa.

Att följa med hur den B-vita-
minhaltiga jästen sänker sig till glasets botten är en 
ceremoni i sig.

Från lokalöl till världsrykte 
Ett annat centrum för veteöl finns i belgiska Flandern, 
där veteölet kallas witbier. Också i Flandern föll vete-
ölet i glömska efter en lång blomstringsperiod. Det här 
hände på 1950-talet, när kriget, bryggeridöden och 
lager ölens frammarsch hade gjort sitt också där.

I Flandern finns en liten by, Hoegaarden, där en av 
mjölkutkörarna återuppväckte den insomnade öl stilen. 
Han grundade ett litet bryggeri, och sakta återupptogs 
bryggandet av det traditionella veteölet med smaktill-
satser också på andra orter i Västbelgien, ända borta 
i Brügge.

Där kan man fortfarande se säckar med koriander och 
skrumpnade apelsinskal ligga i knutarna på bryggerierna. 
De ger witbier en nyans av citrusfrukt som känns till och 
med i doften. Vissa varianter av witbier bryggs med ett 
litet inslag av havre.

Witbier kommer bäst till sin rätt med nästan all slags 
sallad. Ölet fungerar med såväl ost, skinka och ansjo-
vis som med ägg. Witbier lämnar utrymme för fiskmat 

Veteöl står sig också 
mot rätter som anses 

besvärliga, 
såsom ägg, tomat, 
avokado och lök.

”

Etiketti.fi
Alkos sortiment omfattar förutom 
veteöl också sju andra öltyper. 
De presenteras (på finska) på 
adressen etiketti.fi.



mitä on ilo?

Päätoimittaja Leena Karo

…kun mennään porukalla leffaan, sen 
jälkeen syödään, puhutaan ja nauretaan.
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Uusi lehti elämäsi parhaaseen aikaan

Päätoimittaja Leena Karo

…kun mennään porukalla leffaan, sen 
jälkeen syödään, puhutaan ja nauretaan.
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Bubbel på sommarens buffébord?
På en sommarfest kan man mycket 
väl dricka mousserande vin också 
till maten. Mikko Ronkainen på 
Alkobutiken i Brahestad berättar vad 
man bör tänka på då man planerar 
buffébordet.

Kan man servera mousserande 
vin som enda vin till buffébord?

Rätt serveringstemperatur för mousserande vin är 
från fem till åtta grader. Den uppnår man genom att 
förvara drycken i kylskåp omkring tre timmar. Om det 
gäller att snabbt kyla vinet, kan man ställa buteljen i 
en blandning av vatten och is för en stund.” E

”

Det sägs att en butelj med mousserande vin kan 
explodera om den har förvarats på ett varmt ställe. 
Är det möjligt?

Det är möjligt. Det är bäst att aldrig lämna en butelj med mousserande vin där 
den kan bli varm, utan i stället förvara den på svalt och mörkt ställe. Speciellt på 

sin vakt bör man vara under transporterna. På sommaren kan det bli mycket hett i bilen, 
och kolsyran i drycken höjer trycket. Buteljen skall transporteras i en påse eller helst i en 
kylväska. De skyddar omgivningen om flaskan trots allt skulle gå sönder. 

Ett mousserande vin skall helst få lugna ner sig och svalna innan buteljen öppnas. 
Buteljen öppnas så att man roterar buteljen från dess botten, samtidigt som man 
bromsar korken med den andra handen. Kom ihåg handduken, luta flaskan i 45 graders 
vinkel och se till att korken inte kan träffa en människa eller något som kan gå sönder.”

”

Man kan mycket väl ha ett mousserande vin 
genomgående för hela måltiden, bara man 

minns några tumregler. Bäst passar mousserande vin 
till salta smårätter, såsom fisk, kyckling, skaldjur, sushi 
och kyckling. De enda rätter jag inte rekommenderar 
mousserande vin till är egentligen vardaglig husmans-
kost, såsom karelsk grytstek och renskavning, och 
annan traditionsmat såsom kalakukko. Mousserande 
vin är inte heller mitt första val till fet eller kryddig mat.

Då man använder mousserande vin som måltids-
dryck lönar det sig att välja ett moget och högklassigt 
vin. Spansk cava är ett bra och förmånligt alternativ, 
och Alko har ett gott urval också av mångsidigt 
användbara och förmånliga champagner. Dessutom 
skall man alltid komma ihåg att ha ett alkoholfritt 
alternativ till buffébordet. Alko säljer flera alkoholfria 
mousserande viner.

Mousserande vin passar också fint till desserter, 
och då kan drycken gärna vara lite sötare än maten 
den serveras till. Sommarens alltid säkra klassiker 
är kombinationen av glass, jordgubbar och ett sött 
italienskt mousserande vin.

På den här 
spalten besvarar 
Alkos personal

frågor kunderna
ofta ställer.
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Dyk i sommaren

Sommaren	börjar	med	frisk	grönska	och	bryts	på	
hösten	med	jordnära	toner.	Årets	andra	nummer	
av	Etiketten	plockar	de	bästa	bitarna	ur	säsongen.	
Alltid	aktuell	information	hittar	du	också	på	
finskspråkiga	Etikettis	nätsidor	på	adressen	
etiketti.fi. 

Etikettens kalender börjar i maj 
och kikar in i september.

	 30	 31

Kalendern
16.5–27.9

2.6

5.6

Vänner av mat och dryck trakteras på sensommaren med 
en ny utställning. På Hotell- och restaurangmuseet på 
Kabelfabriken i Helsingfors (Tallbergsgatan 1 G) öppnas 
den 18 augusti en permanent utställning ”Till Er tjänst”. 
På den aktionsorienterade utställningen kan man prova 
hur det var att vara gäst på en lönnkrog under för-
budslagstiden och beundra restauranginteriörer från olika 
årtionden. På museet öppnas också en doftbar, där man 
kan uppleva dofter från det finländska matbordets favori-
ter. Ytterligare information www.hotellijaravintolamuseo.fi.
 

Alkos nya smaktyper hjälper 
kunden att få ett grepp om 
röd- och vitvinernas breda 
skala. Smaktyperna införs fr.o.m. 
5.6 i hyllorna för röd- och vitvin. 
Fråga gärna försäljarna om du 
vill veta mera. 

Skolåret avslutas den första lördagen i juni. 
Festarrangörer kan plocka serveringstips 
från sidorna 14–19 i den här tidningen och 
från Etikettis och Alkos nätsidor på adres-
serna etiketti.fi och alko.fi. Där finns bl.a.
receptet för en ny typ av smörgåstårta.

	 4	 5		 6	 7	 8	 9	 10

	 		 		 		 	 	 1	 2

Alkobutiken	med	inredning	
i	1930-talsstil	har	alltid	väckt	
intresse.	Den	är	med	i	förnyad	
form	också	på	utställningen	
som	öppnas	i	augusti.	
Bilden	nedan	återger	ett	
festbord	från	sent	1800-tal,	som	
ingår	i	den	gamla	permanenta	
utställningen.

	
Sommarölen	

kommer	ut	i	butikerna	
vid	månadsskiftet	

maj–juni
vecka	22.	

18.8

alendern

	 13	 14		 15	 16	 17	 18	 19
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21.7

21.6
I år är dagen som längst strax före midsommaren.
De ljusa kvällarna och försommarens friskhet lockar 
till grillparty med familj och vänner. Grilla var och ens 
älsklingsmat. De vuxna kan prova veteöl, som går till 
många sommarrätter. Läs mera om öltypen i artikeln 
som börjar på sidan 20. Alla Alkobutiker har öppet 
inför midsommarhelgen enligt följande: i början av 
veckan normaltid, torsdag 21.6 kl. 9–20 och fredag 22.6 
kl. 9–12. Solig midsommar!

VÄRMEBÖLJA
Under de senaste åren har vi fått njuta av varma somrar. 
I sommarvärmen kan det vara en konst i sig att hålla 
mousserande vin svalt. Om buteljen blir ordentligt varm 
kan den i värsta fall explodera. På sidan 25 i spalten 
Frågat berättar Mikko Ronkainen hur man transport-
erar och hanterar mousserande vin. 

JORDGUBBAR
När jordgubbarna mognar bör jordgubbsrecepten finnas 
till hands. Den klassiska pavlovan i en version som kombi-
nerar jordgubbar och mjölkchoklad är lite mer invecklad 
än jordgubbar med gräddmjölk och socker, men ändå 
relativt lättlagad. Receptet hittar du på sidan 51.

Kräftsäsongen inleds 21 juli, och 
det är populärt också med 
djupfrysta kräftor. På adressen 
etiketti.fi kan du med sökordet 
”rapu” se vilka viner kräftans 
vänner gillar mest. Läs också 
artikeln om sancerre, som 
börjar på sidan 6 i tidningen.

BÄR OCH FRUKT
Snödrottning med hallon, cidersorbet med 
blåbär, parfait på havtornsbär… Alkos 
receptarkiv är välförsett med lämpliga 
recept för skördetiden. Vilket recept gav 
sopranen Anu Komsi till Alko för några år 
sedan? Du kan hitta det på adressen alko.fi 
eller etiketti.fi. 

Alkobutiken	med	inredning	
i	1930-talsstil	har	alltid	väckt	
intresse.	Den	är	med	i	förnyad	
form	också	på	utställningen	
som	öppnas	i	augusti.	
Bilden	nedan	återger	ett	
festbord	från	sent	1800-tal,	som	
ingår	i	den	gamla	permanenta	
utställningen.

1.9

Nästa 
nummer av

Etiketten	
utkommer

27.9

Vissa prestigeviner är så svåra att 
köpa in att efterfrågan i Finland 
överstiger utbudet. Alko ger sina 
kunder en chans att beställa 
dessa viner. Om det finns fler 
beställningar än buteljer, lottas 
buteljerna ut bland alla som gjort 
en beställning. Nästa period 
för att beställa viner är 1–15.9. 
Vinerna kan ses från början av 
september på adressen alko.fi/
varorsomkanreserveras samt
i broschyren Varunytt som ges 
ut i september. 
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ari Sarkomaa, 46, valdes första gången in 
i riksdagen år 1999 och har varit med om 
mycket inom politiken. För stunden är hon 
ordförande för finansutskottets kommun- 

och hälsovårdsdelegation, medlem av dess kultur- 
och vetenskapsdelegation och medlem av riksdagens 
utrikes utskott.

Även om Sarkomaa under årens lopp har arbetat 
också i många andra utskott, säger hon sig noga ha följt 
med utvecklingen just inom social- och hälsopolitiken 
ända sedan studietiden.

”Jag började i riksdagen i expert- och medhjälpar-
uppgifter inom social- och hälsopolitiken, och är till 
utbildningen magister i hälsovetenskaper. Man kan 
säga att ett hälsosamt liv är en hjärtesak för mig. 
Alkohol politiken är en del av social- och hälso politiken, 
och därför föll det sig naturligt för mig att tacka ja till 
uppgiften som ordförande för Alkos förvaltningsråd”, 
säger Sarkomaa.

Statrådet utser 12 medlemmar till Alkos förvaltnings-
råd, inklusive ordföranden och vice ordföranden. 
Mandatperioden är fyra år. Dessutom utser social- 
och hälsovårdsministeriet sin egen representant 
i förvaltnings rådet.

Ett ansvarsfullt 
kundserviceföretag

Sari Sarkomaa tog 
i början av året över posten 
som ordförande för Alkos 
förvaltningsråd. Hon anser att 
bolaget har lyckats väl med 
att i sin verksamhet kombinera 
sitt ansvar med god service.

Hela folkets monopol
Sarkomaa svarar lugnt på frågor som kunde anses 
besvärliga – som varför en samlingspartist sitter 
i förvaltningsrådet för ett monopolbolag, och vad för-
valtningsråden överhuvudtaget behövs till.

”En stark majoritet bland finländarna anser, att 
alkoholdrycker inte kan jämställas med övriga livs-
medel och dagligvaror. Det finns skäl för att staten 
bör begränsa marknadsekonomins frihet då det gäller 
alkohol.”

Så gör man också i många andra länder, bland annat 
i flera av USA:s delstater.

”Finländarna godkänner helt tydligt att staten via 
sitt monopol försöker kontrollera de skadliga följderna 
av alkoholdrycker, bland annat genom att påverka pris-
sättningen och tillgängligheten.”

När marknadskonkurrensen saknas, måste mono-
polet utveckla sin service på eget initiativ. Enligt Sarko-
maa är det att Alko har lyckats kombinera ansvaret med 
en god service ägnat att öka bolagets uppskattning.

”Enligt undersökningarna är kunderna nöjda med 
hur Alko har utvecklats, med sortimentet och med 
personalens sätta att bistå dem i valsituationer. Då 
det kommer till ansvarsfullhet är Alkos företagsbild 
mycket stark.”

”I fråga om servicen är Alko branschens ledande 
företag. Ett tecken på detta är, att Alko i början av året 
fick ett heders omnämnande som bästa företag inom 
handels- och servicebranschen då det gäller att främja 
bilden av ansvarsfullhet. Det är människorna som 
producerar tjänsterna. Tacket för den goda utveckling-
en skall gå till Alkos hela personal”, säger Sarkomaa.

Hon är glad för det mångsidiga sortimentet och för 
hur lyhört Alko är för kundernas önskemål.

”Det är fint hur många alternativ Alko har av till 
exempel öl från de inhemska småbryggerierna, eko-
viner och rättvisemärkta varor.”

En central uppgift för Alkos förvaltningsråd är att 
övervaka att bolagets verksamhet och administration 
sköts enligt sunda affärsprinciper och med tanke på 
lönsamhet.

TEXT JORMA LEPPÄNEN
FOTO SUSA JUNNOLA

Sari Sarkomaa tog
i början av året över 
som ordförande för 

Alkos förvaltningsråd.



Det finns skäl för att 
staten bör begränsa 

marknadsekonomins 
frihet då det gäller 

alkohol.” 
Sari Sarkomaa

”

2/2012 ETIKETTEN 29



har förändrats med åren. Det är glädjande att fylle-
drickande bland ungdomar enligt statistiken har mins-
kat, även om det ligger över medeltalet för OECD- 
länderna.”

”Till ansvarsfullheten hör att följa upp effekten av 
olika slags kampanjer och program. Man måste syfta 
till att ständigt bli bättre.”

Sarkomaa har gått igenom undersökningar till ex-
empel om hur programmet I sällskap med barn har på-
verkat föräldrarna. Ungefär var tionde av dem har sagt 
att de har börjat tänka på sina alkoholvanor som ett 
resultat av kampanjen.

”Det är långt till målet, men genom att utveckla 
kommunikationen och infallsvinkeln är det alltså möj-
ligt att nå allt bättre resultat.”

Sari Sarkomaa har medverkat också i Föräldraför-
bundet bland annat som ordförande. Hon säger sig ha 
överraskats av att föräldrarna ser det främst som ett 
moraliskt problem om minderåriga dricker.

”När man tog upp elevernas alkoholbruk på föräldra-
kvällarna, började man mycket ofta diskutera om 
genom vem ungdomarna hade skaffat sig alkohol, 
eller om att det är fel att dricka, därför att lagen förbjuder 
alkoholinnehav för personer under 18 år. Det var få som 
talade om att nolltoleransen är viktig därför att alkohol 
är ett farligt ämne för en hjärna i utvecklingsstadiet.”

Sarkomaa tror inte att man kan nå resultat med 
moralpredikningar.

”Attitydförändringar underlättas av att en över-
väldigande del av finländarna använder alkohol på ett 
ansvarsfullt sätt. Resultat nås då rätt inriktade med-
delanden är grundade på forskningsresultat. Det här 
gäller inom alla livsområden.” E
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”En kanske ännu viktigare uppgift är att vi följer med 
utvecklingen av alkoholvanor, -skador och -politik 
här hemma och utomlands, och sedan ger allmänna 
rekommendationer för hur bolaget kunde utveckla 
sin verksamhet. En av förvaltningsrådets viktigaste 
uppgifter är också att årligen godkänna verksamhets-
planen för minimering av alkoholskador, och att avge 
en berättelse till social- och hälsoministeriet om hur 
alkohol förhållandena har utvecklats.” 

I regeringsprogrammet ingår en rad reformer av 
alkohollagstiftningen, men ännu har inga detaljerade 
förslag framlagts.

”Innan det fattas några beslut, behövs en grundlig 
diskussion om förändringar i alkoholpolitiken. Också 
de totala effekterna av förändringarna måste upp-
skattas omsorgsfullt. Också här har förvaltningsrådet 
sin egen roll.”

Enligt Sarkomaa är det kännetecknande för engage-
manget inom Alkos förvaltningsråd att medlemmarnas 
närvaroprocent under den föregående perioden var 
över 90. Detta trots att riksdagsledamöternas kalendrar 
lätt är överbelastade med otaliga arbets uppgifter 
och -resor.

Effektiv upplysning
Det för tre år sedan startade programmet I sällskap av 
barn är enligt Sarkomaa ett bra exempel på hur Alko 
förverkligar sin ansvarsfullhet i samarbete med andra 
aktörer. Programmet pekar inte med fingret utan väcker 
finkänsligt alla vuxna till att reflektera över hur deras 
alkoholbruk ter sig ur barnperspektiv. Sarkomaa an-
ser att Alko utför ett gott arbete inom projektet. Det är 
viktigt att projektet får en fortsättning och att det ut-
vecklas.

”Jag tror på upplysningens kraft. Jag stärks i min 
tro av hur finländarnas inställning till tobaksrökning 

ALKOS FÖRVALTNINGSRÅD 
2012 — 2015 
Sari Sarkomaa ordförande, riksdagsman
Eila Tiainen vice ordförande, riksdagsman
Timo Heinonen riksdagsman
Anne Holmlund  riksdagsman
Saara Karhu riksdagsman
Heli Paasio riksdagsman
Reijo Hongisto riksdagsman
Arja Juvonen riksdagsman
Markku Rossi riksdagsman
Simo Rundgren riksdagsman
Mats Nylund riksdagsman
Leena Rauhala riksdagsman

Social- och hälsovårdsministeriet representeras 
i förvaltningsrådet av direktör Kari Paaso.

Med moralpredikningar  kan man inte nå resultat,
anser Sari Sarkomaa.



tt arrangera en födelsedags-
fest innebär en ganska stor 
utmaning om man har fötts 
på julen. Att fira namnsdag 
i högsommartider är lika 
svårt. Då konkurrerar du 

med fem bröllop, festivaler av alla de slag, 
släktträffar och sextioårskalas. Jag har 
dock utvecklat ett hemligt vapen för som-
marfester. Eftersom det tydligt framkom 
att kompisarna inte ansåg en ynklig 
namnsdag vara värd en fest, beslutade 
jag förena mina resurser med Jonte. Han 
har ändå riktig namnsdag samma dag! 
Tillsammans dryftade vi vilket slags fest 
kunde locka semesterfirarna, bortskämda 
som de är med alla sommarkalas. 

Lösningen var en picknick. Och det 
funkade. Inget program, ingen tidtabell 
och på inga villkor ett knytkalas. På en 
picknick kan kompisarna placera sig på 
egen hand enligt sin egen sociala karta. 
Speciellt singlarna tycks gilla att halvligga 
på en gräsmatta och ständigt byta plats. 
Och för barnen finns det utrymme för att 
springa fritt.

Arrangörerna gör klokt i att basunera ut 
att man inte behöver ha med sig någon-
ting som helst. På loppmarknaderna kan 
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JAAKKO SELIN

Också valet av plats för 
picknicken bör vittna 

om fiffighet.

”

Festmat och kall soppa 
man med några slantar komma över en 
hög filtar och snygga soffkuddar för att ha 
på gräsmattan eller i skogsdungen, och 
efteråt kan de återanvändas på kompisens 
fest.

Det lönar sig inte heller att kånka ut 
alltför komplicerad mat för picknicken. 
Av erfarenhet vet jag också att i slutet 
av juli börjar medborgarna redan vara 
ganska trötta på grillkorv.

Jag har många läckra minnen. En fin 
innovation var till exempel den kalla 
soppan med gurka, tomat och melon, 
medhavd i plastflaska. I parken hälldes 
soppan upp på isbitar i det urgröpta 
melon skalet, därifrån var och en 
slevade upp soppa i sin mugg. Pyttesmå 
moussakor som gjorts i suffléformar 
transporterades till filtbyn i en kylbag, 

invändigt klädd med aluminiumfolie. 
Vinbladsdolmar är kompakt picknickmat, 
likaså frukt och bär på spett. Såsen bestod 
av söt kondenserad mjölk direkt ur kon-
servburken, som också funkar i många 
sommarrätter och drycker.

En gång buteljerade vi vuxenmjöd med 
vinbärsblad. Varje festdeltagare fick en 
läskflaska på ett par deciliter, med en 
egen etikett och snygg kork. Vi samlade 
ihop dessa småflaskor från olika håll av 
Finland under en längre tid. Sommaren 
därpå använde vi samma framgångsrika 
bas för en vitvinsbål.

 Också valet av plats för picknicken bör 
vittna om fiffighet. Jag har sett en familj 
på picknick i Kairo mitt i en trafikrondell, 
men rekommenderar det icke. Ganska 
många platser förutsätter att man ber 
om tillstånd, men på sommaren brukar 
det fixa sig lätt. Själv har jag varit på 
picknick på innergården till ett bibliotek, 
på taket av en teater och på trappan till en 
botanisk trädgård.

Samtidigt firar man de ädla idéerna 
frihet, broderskap och jämlikhet. Man 
tror nämligen att gemene man och kvinna 
fick smak för picknickar då den franska 
revolutionen öppnade parkernas portar 
för folket. E
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Överraskarna  
i närheten av Rom

Latium och Umbrien är inte det första man kommer att 
tänka på då de italienska vinregionerna förs på tal. 

De här områdena intill Rom producerar återigen 
högklassiga viner. 

TEXT OCH FOTO TIMO SANTALA
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Gröna vyer
öppnar sig från 
staden Orvieto 
över vinodlingarna 
där skörden mognar.
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om är ett allt mer populärt semes
termål, och de omkringliggande 
områdena har redan länge pro
ducerat både mat och vin för den 
eviga stadens behov. 

För många är Latium – på italienska 
Lazio – bekant från fotbollen, för det ena 
av de två stora fotbollslagen i Rom bär om
rådets namn.

I vinernas värld är den stora vin regionen 
Latium eller Lazio, som också omfattar 
Rom, känt främst för vitvinet frascati. En 
gång i tiden var frascati såväl påvarnas som 
plebsens favoritvin, och man vet att Rom 
år 1450 hade över tusen tavernor dit man 
transporterade frascati från kullarna.

På 1980talet gjorde frascati internatio
nellt genombrott, och i den därpå följan
de boomen flerfaldigades produktions
volymen samtidigt som kvaliteten försäm
rades. Frascatis popularitet kraschade lika 
snabbt som den hade stigit mot i höjden, 
och sedan dess har regionen producerat 
viner närmast för den lokala marknaden.

”Lejonparten av våra viner går fort
farande till Rom, dit det är tjugo kilometer”, 
berättar Luca Gariboldi, som är produk
tionschef och sommelier vid vinhuset 
Fontana Candida.

För invånarna i Latium och Umbrien 
spelar vinets renommé inte någon större 
roll. För dem är det viktigast att vinerna 
matchar perfekt med regionens starka och 
traditionsrika matkultur.

”Romersk mat är av tradition mycket 
bastant. Därför kräver den sällskap av 
ett friskt vin med fina syror”, påminner 
Gariboldi.

 
Traditionella druvor
 I skymundan för den övriga vinvärldens 
blickar har man i Latium igen gått in för 
att satsa på kvalitet. Vintidskrifterna har 
givit viner från regionen toppoäng och 
kommentarer som visar att bedömaren 
har tagits på säng. I Latium mognar över
raskningar.

Nära staden Frascati ligger kullarna Col

HONUNG OCH 
KRYDDOR
Under det romerska rikets 
blomstringstid var smak
vanorna rätt så annorlunda 
än i dag. Vinet var då mycket 
sötare. 

Dels berodde det här på den 
högre halten av restsocker. 
I de svala grottorna, som hade 
gröpts ur i den vulkaniska 
tuffen, avstannade jäsningen 
snabbt. Romarna hade också 
för vana att söta sitt vin med 
honung, varvid drycken 
ofta påminde om trögflytande 
nektar. Vinets smaksattes också 
med olika slags örter, kryddor 
och till och med frukter, såsom 
fikon.

Tomatklasar 
och gula päron på 
torget  Piazza di 
Campo dei Fiori  
i Rom. (t.h. och 
uppe t.h.)

Fontänen är land
märke för Piazza 
di Campo dei Fiori. 
(längst t.h.)

Tegeltak över Orvieto. 
(t.v.)
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li Albani, som är överströdda med små 
familje odlingar. Här hittar man vinhuset 
Fontana Candida, som tar in druvor av över 
200 producenter. 

En av de här odlarna är vingården Santa 
Teresa. Luca Gariboldi går omkring bland 
gårdens över 50 år gamla vinstockar tillsam
mans med agronomen Paolo Savo Sardaro. 
Sardaro smakar på druvorna för att känna 
hur mogna de är, samtidigt som ett plockar
team lett av Rita Franca höstar in det sista av 
skörden.

Frascatis styrka ligger uttryckligen i de 
traditionella druvorna, som under tusen
tals år har anpassat sig till den vulkaniska 
jord månen, pozzolane. Förutom Malvasia 
di Candia, som inger frascati dess stram
het och syror, odlas den känsliga och till och 
med lätt bittra druvan Malvasia del Lazio 
samt Trebbiano, en fruktig druva som ger en 
riklig skörd.

De skarpa mandelaromerna hos Malvasia 
del Lazio kommer till sin rätt också i Fontana 
Candidas Luna Mater. Vinet tillverkas av 
fullmogna, torkade druvor, som inte krossas. 
Vinet får jäsa på naturlig väg under druv
massan och mognadslagras på akaciafat. 
Det kraftfulla vinet med friska syror och 

god balans charmerar med sin mineraliska 
eftersmak.

Gariboldi guidar oss ner i vinkällaren där 
de värdefullaste årgångarna lagras. Källaren 
som ligger under gården har grävts ut för 
hand i jordmånen som består av tuff, en 
porös vulkanisk bergart.

”Det är inte vanligt att lagra vitvin i åra
tal, men här bevarar jordmånens mineraler 
vinets fräschör. Tillsammans med mina 
sommeliervänner provade vi nyligen några 
årgångar, och till och med en Santa Teresa 
av årgång 1997 visade sig fortfarande vara 
utmärkt.”

Tusen år gammal skröna
Ett av de mest berömda vitvinsområde
na och vitvinerna i Latium har ett säreget 
namn, och bakom namnet finns en gam
mal historia. Enligt legenden reste den tyska 
biskopen Johann Fugger år 1111 till Rom för 
att närvara vid Henrik V:s kröning. Som vän 
av goda drycker hade Fugger sänt en prelat 
i förväg för att inspektera alla vinstugor längs 
färd vägen. På dörren till alla ställen där vinet 
var bra skulle denne krita det latinska ordet 
”Est”, som helt enkelt betyder ”är”. 

Då prelaten nådde byn Montefiascone 

Romersk 
matkultur
Dagens romerska matkultur har 

utvecklats i flera tusen år. Klassiska 

rätter är bland annat saltimbocca 

alla romana, en kalvschnitzel med en 

skiva lufttorkad skinka ovanpå, som 

kryddas med salvia och steks i smör 

och vitvin. Abbacchio alla cacciatora 

är stuvat dilamm med rosmarin, salvia 

och vitlök. 

I det romerska köket sätter 

man speciellt värde på ”djurets 

femte fjärdedel”, inälvorna. Berömda 

inälvsdelikatesser är till exempel 

trippa alla romana, stekt nötmagsäck 

med mynta och pecorino samt coda 

alla vacinara, oxsvansstuvning på 

slaktarvis.

Regionens bäst kända pastarätter 

är cacio e pepe med pecorino och 

svartpeppar, spaghetti alla putta-

nesca med sardeller och oliver samt 

amatriciana, med griskindsbacon, 

tomater och pecorino.

Romarnas passion då det gäller 

förrätter är friterade pumpablommor, 

och jordärtskockor, som endera 

kryddas med mynta eller friteras.
 

Proverna på 
olika druvor från olika 
vingårdar används 
till att välja de bästa 
för användning i Bigis 
produktion.

Jordärtskockor och 
apelsiner sätter färg 
på torgen i Rom.

Paolo Savo Sardaro  
på vingården Santa 
Teresa följer med hur 
druvorna mognar 
genom att smaka på 
dem.
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Etiketti.fi
Läs också om vinerna prosecco 

och soave från Venetien på adressen 

etiketti.fi.

Massimo Panattoni 
bjuder på smakprover 
från sin vingård. 

Poggiohosteria är en 
vingård i närheten av 
Orvieto. (längst t.h.)

norr om Rom fattade han tycke för det lo
kala vinet i den grad att han skrev ”Est” tre 
gånger på vinstugans dörr, och det med sex 
utropstecken. Est! Est!! Est!!! produceras i 
dag som är i Montefiascone.

Grechetto härskar i Umbrien
På den umbriska sidan ligger den gamla 
etruskiska staden Orvieto. Också dess viner 
är legendomspunna. Staden, som häckar 
uppe på en brant bergssida, är bäst känt för 
det populära vitvinet som bär dess namn. 
Poeten Gabriele D'Annunzio kallade vi
net för Italiens sol på butelj, och renässans
konstnären Pinturicchio som var i färd med 
att måla fresker i ett av Santa Maria Mag
giorekyrkans kapell anhöll om ”obegrän
sad tillgång till orvietovin” för att bli färdig 
med arbetet. 

Massimo Panattoni är önolog för vin
gården Bigi i närheten av Orvieto. Han be
rättar att de forna etruskerna lagrade sina 
viner i grottor som grävdes under staden. 
I de svala grottorna mognade vinet lång
samt. Den vulkaniska jordmånen ger ock
så druvorna en säregen nyans.

”Druvorna har en svag smak av rök”, sä
ger Panattoni.

Orvieto classico görs på den produktiva 
druvan Trebbiano, med inslag av den för 
Orvieto typiska druvan Grechetto, som od
las i de flesta vingårdarna inom området. 
Druvan trivs speciellt i lerjord.

Tack vare det tjocka skalet kan Grechet
to skördas relativt sent, varvid druvornas 
sockerhalt är högre än normalt. 

”Grechetto är en så intensiv druva, att 
den matchar fint med Trebbiano”, säger 
Panattoni.

Resultatet är ett torrt vitvin, där Grechet
to står för karaktären och Trebbiano för sy
rorna.

I Latium och Umbrien har man traditio
nellt koncentrerat sig på gröna druvor, men 
under den senaste tiden har andelen blå 
druvor ökat. Speciellt cesanese del piglio 
har väckt positiv respons. Vinet är en speci
alitet för Ciociariaområdet, och det är ock
så det enda DOCGvinet som produceras i 
Latium. Allt det här har fått vinvärlden att 
se vinerna från Latium i en helt ny belys
ning.

”Numera söker folk mera personliga 
viner, och cesane är personligt så att det 
förslår”, säger Luca Gariboldi.  E

FAKTA
•   Latium (it. Lazio) och Umbrien 

(it. Umbria) är kända för sina 
vitviner. Du kan se Alkos aktuella ut
bud på adressen alko.fi/produkter.
Välj Italien, Latium eller Italien, 
Umbrien i fältet Land/område. 

•   Latium producerar främst vitvin, 
som oftast görs på druvorna 
Trebbiano Toscano och Malvasia.

•   Umbrien är känt för vitvinet 
orvieto, som görs på lokala druvor, 
bland annat Grechetto, Trebbiano 
Toscano och Verdello.

•   Tips för dem som reser till 
området: i Latium och Umbrien 
produceras också rödvin och 
ädelrötade dessertviner.

 Florens

Latium
Rom 

Umbrien

Abruzzerna

Emilien-Romagna

Markerna  Florens

Rom
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Rosé är nu 
matvin

TEXT VIRPI KURJENLENTO FOTO MIKKO VÄYRYNEN



å sent som på 1980-talet ansågs roséviner i 
det närmaste vara lätt söta sällskapsviner. 
Som matdryck serverade man rosé på sin 
höjd till ett buffébord. 

”Roséviner, som idag serveras till mat, är i huvudsak 
torra, om man förväntar sig ett förmånligt förhållande 
mellan pris och kvalitet, precis som för andra viner”, 
säger Noora Bouix, sommelier på restaurang Savoy.

Det har varit vanligt att dricka rosévin till äggrätter, 
sallader och kalla förrätter, samt då rödvin ter sig som 
ett för tungt alternativ till en rätt. På luncher har rosé-
vin varit omtyckt till exempel till caesarsallad, grillad 
kyckling eller halstrad fisk. De här kombinationerna 
har inte mist sin aktualitet.

”Högklassiga roséviner skall ha samma egenskaper 
som ett förträffligt vitvin. Då är vinets syror och fruktig-
het i god balans”, instruerar Noora Bouix.

Hon rekommenderar torrt rosévin till fiskrätter där 
örtigheten är dominerande – till exempel pestogratine-
rad sik, gös med provensalska kryddor och paprikagra-
tinerad piggvar.

Jag väljer ofta rosévin också då jag behöver en dryck 
till en soppa med saffran eller anis”, tillägger hon.

Klassiskt från Europa
Klassiska roséviner till mat kommer från Frankrike. 
Roséviner som har producerats i Provence, Langue-
doc, Anjou i Loiredalen samt i Rhônedalen rentav ber 
om att få sällskap av en god grönsaksrätt eller en pro-
vensalsk fisksoppa, bouillabaisse. Också en nizza sallad 
matchar ofta flexibelt med ett rosévin. Bra sällskap till 
rosé hittar man också i östra och västra Frankrike. En 
alsasisk tarte flambée med gräddig fyllning eller en med 
fisk och skaldjur fylld galette från Bretagne rimmar fint 
med ett friskt eller till och med ett mousserande rosé-
vin.

Franska roséviner är värda att prova också till fin-
ländska rätter, såsom grillad abborre eller traditionellt 
stekta strömmingsbiffar.

I Italien används rosévin till att framhäva nyanser 
hos carpaccio och läckerheten hos grillad råköttskorv. 
Det är värt att prova rosé också till parmaskinka, par-
mesanost samt pastej på kycklinglever. Också en lax-
pasta till lunchen får en elegant nyans av rosévin.

I Spanien avnjuts rosévin till tapas och speciellt då 
till friterad fisk och friterade skaldjur samt till paella. 

FAKTA
•  Rosévin tillverkas av saften från blå druvor. Musten 

får jäsa på skalen från bara några timmar till en och 
en halv dag.

•  Roséviner karakteriseras oftast med ord som bärigt 
och fruktigt.

•  I doften kan man förnimma toner av hallon och 
jordgubbar, men också av röda och svarta vinbär, 
körsbär, örter, citron och rosor.

•  Färgen på rosévin varierar från ljust lökskal till lax- 
och rosenrött.

•  Alkos sortiment omfattar ett tjugotal roséviner från 
olika håll i världen. Den aktuella situationen ser man i 
detalj på adressen alko.fi/produkter. Välj varu gruppen 
”rosévin” så ser du hela utbudet.
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Rosévin, på spanska rosado, är värt att prova också 
till tonfiskpasta, tortilla, gazpacho och potatissallad. 
Ett lite sötare rosévin utgör ett oförglömligt smakpar 
med mjuk getost eller manchegoost som serveras med 
fikonkompott.

Kraftfulla roséviner
I Australien, Chile och USA produceras mera kraft fulla 
roséviner än på annat håll i världen. De torrare rosé-
vinerna från nya världen klingar fint med couscous-  
eller quinoasallad som har kryddats med avokado 
eller marinerad paprika, och till och med vissa libanesis-
ka aptitretare.

Roséviner från nya världen går speciellt fint till orien-
talisk mat, såsom malajisk grillad kyckling på spett, 
nasi goreng eller japansk yakitori. Halvtorra eller halv-
söta roséviner är flexibla nog för att avnjutas också till 
eldigare grönsaksrätter från de indiska eller kinesiska 
köken. 

Söta och mousserande
Väl avkylda söta roséviner är populära som sådana 
eller som bålvirke. Söta roséviner från USA lönar det 
sig dock att prova också till pepparkryddade jord gubbar 
eller chokladövergjutna frukt- och bärspett.

Roséchampagner är vanligtvis fruktigare än vanlig 
champagne. Därför passar de till desserter, men ibland 
också till kötträtter, såsom hjort, anka eller ren.

”Och ibland är det trevligt att välja roséchampagne 
enbart för den förtjusande  och uppseendeväckande 
färgens skull”, säger Noora Bouix med ett leende. E

Moderna roséviner är mångsidigt 
användbara drycker, som man kan 
klara av en hel sommarmiddag med.



38 ETIKETTEN 2/2012

Jubileumsåret kom 
med nytt 

mönster till Alko
Finlayson uppmärksammade Alkos 80-årsjubileum 

med ett unikt, festligt mönster.
TEXT MATTI REMES FOTO MIKKO HANNULA OCH FINLAYSON
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slags mönster som skulle passa bäst för de 
här textilierna.

”Från första början utgick vi ifrån ett 
mönster som designas speciellt för Alko.”

Detaljrikt
Finlaysons designer Sami Vulli skiss
erade upp tre alternativa mönster, av vilka 
Alko valde det som bäst motsvarade 
användningsändamålet.

”Planeringen av tyget och mönstret ut
gick från 80årstemat. Syftet var dock att 
skapa en så tidlös design som möjligt”, för
klarar Vulli.

Då man tittar noga på festmönstret av

Kökstextiliernas samband 
med äktenskapet mellan 

mat och dryck sitter 
utmärkt i Alkos värld.”

Mika-Pekka Miettinen

”

Produkterna kom naturligt
Key Account Manager Nita Wallin på Fin
layson säger att samarbetet med Alko fick 
sin början via den för båda parterna bekanta 
reklambyrån SEK & GREY. Till en början 
tog man sig an att dryfta vilket slags pro
dukter som skulle sitta bra i Alkos sorti
ment, och hur de skulle presenteras i de be
gränsade utrymmen butikerna har. 

”Valet var sist och slutligen ganska lätt. 
Produkterna för användning i köket och 
i dukningen framtonade på ett naturligt 
sätt, för det är ju i samband med måltiden 
som också Alkos varor kommer till använd
ning”, berättar Wallin.

Samtidigt började man tänka på vilket 

Varorna i serien Unik, 
såsom grytvanten på 
bilden samt kassen och 
påsen med fack för 
buteljer, kostar något 
under eller över tio euro. 

Jubileumsårets
varor säljs

i Alkobutikerna
i hela landet.

emtextilietillverkaren Finlayson 
och Alko är traditionsrika före  
tag som alla finländare känner 
väl. Samarbetet mellan de två 

bo lagen syns i år bland annat i att Alko
butikerna erbjuder specialprodukter från 
Finlayson.

Det handlar om ett jubileums mönster 
som har designats enkom till Alkos 80års
jubileum, och som heter Unik. Köks
textilierna där mönstret används kom ut 
till försäljning i början av april. I serien 
ingår grytvantar, servetter, handdukar och 
tygkassar med fack för flaskor.

”Vi dryftade tillsammans med vår 
reklambyrå hur jubileumsåret skulle 
synas i butikerna och också mera allmänt 
i kommunikationen. Vi fastnade för ett 
jubileumsmönster, en lösning som inte 
är helt vanlig bland jubilerande företag”, 
säger Alkos kommunikations och 
marknads föringsdirektör Mika-Pekka 
Miettinen. 

Enligt Miettinen föll alla bitarna på plats 
då man valde att samarbeta med Finlayson, 
som likt Alko har långa traditioner av 
finländskt kunnande.

”Dessutom hade Finlaysons köks textilier 
ett samband till äktenskapet mellan 
mat och dryck, och det satt utmärkt 
i Alkos värld.”
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slöjar det många snillrika detaljer.
”Tanken var att mönstret skall kunna 

betraktas ur vilken vinkel som helst. Bild
gåtorna hakar in i varandra, och en skarp
ögd betraktare kan gestalta olika detaljer på 
ett och samma ställe”, anmärker Vulli.

Intryck från flera årtionden
Mönstret är inte bundet till något visst år
tionde. Det återspeglar epoker ur de senas
te 80 åren, men också vår tid.

”Bland detaljerna finns bland annat 
etiketten från en vinbutelj, ett cocktail
glas med sugrör och citronskiva från 1980 
talet, och en sifon av den typ som tidiga
re an vändes för tillverkning av kolsyrat 
vatten”, räknar Vulli upp. 

Formspråkets kantighet är ett arv från 
Bauhausstilen som dominerade 1930 
talet, årtiondet då Alko grundades.

Färgskalan kommer från Alkos färger. 
Tekstilierna använder bland annat den 
röda nyansen i Alkos varumärke och de grå 

och naturvita nyanserna som förekommer 
i Alkobutikerna.

Varusortimentet som har tillverkats 
av jubileumstyget Unik omfattar en gryt
vante, en kökshandduk och servetter, 
Dessutom säljs en kasse med fack för två 
buteljer samt en kasse för sex butel
jer. Flaggskeppsbutiken Alko Arkadia 
i Helsingfors säljer också en shoppingväska.

Jubileumsmönstret syns också an
nars under Alkos jubileumsår. Mönstret 
kan man träffa på i till exempel plast och 
pappers kassar. Alko Arkadias stora föns
ter kommer att dekoreras med figurer ur 
Finlaysons mönster. E

Finländskt 
kunnande
då det är 
som bäst
Enligt Key Account Manager Nita 
Wallin på Finlayson sitter samarbetet 
mellan två traditionsrika finländska 
företag väl i vår tid.

”Under ekonomiskt osäkra 
tider och då produktionen flyttas 
utomlands är det viktigt att betona 
finländsk kompetens och kvalitet. 
Alko och Finlayson är båda företag 
som känner sitt ansvar väl”, säger 
hon.

Alko fyller 80 år i år, Finlayson är 
grundat redan 1820. I inhemska un-
dersökningar som mäter hur kända 
varumärken är har Finlayson redan 
länge varit det högst uppskattade 
varumärket inom sin egen bransch.

”Vår slogan ´det behövs något 
mjukt mellan människan och den 
hårda världen´ beskriver Finlaysons 
verksamhetsfilosofi på ett träffande 
sätt. Det handlar inte bara om mjuka 
textilier och mönster som inger 
positiva känslor. Tanken omfattar 
också företagets samhälls- och miljö-
ansvar”, säger Finlaysons Design 
Director Mailis Linnola.

Hon betonar den finländska 
designkompetensen, som har lett till 
att Finlayson länge har kunnat intro-
ducera textilier som ligger före sin 
tid. Finlaysons ateljé har tre fast an-
ställda designers. Dessutom utökas 
kollektionen genom samarbete med 
frilansdesigners och läroinrättningar 
inom designsektorn.

Bildgåtorna hakar 
in i varandra, och 

en skarpögd betraktare 
kan gestalta olika detaljer 
på ett och samma ställe”

Sami Vulli

”

Sami Vulli arbetar 
som designer för 
Finlayson. Han 
skapade också
Alkos festmönster.



Matkaohjelma
1. päivä
Lento Helsingistä Frankfurtin kautta 
Kapkaupunkiin.

2. päivä 
Saapuminen Kapkaupunkiin. 
Kuljetus hotelliin. Illalla 
tervetuloillallinen.

3. päivä 
Kapkaupunki ja Pöytävuori
Kaupunkikierros ja käynti sään 
salliessa Pöytävuorella. Lounas. 
Essi Avellanin viiniluento hotellissa.

4. päivä 
Hyväntoivonniemen retki, Cape Point 
ja Afrikan pingviiniyhdyskunta
Retki Hyväntoivonniemelle. 
Kierretään kuvankaunista Atlantin 
valtameren rantaa  Cape Pointiin 
asti, missä Atlantin ja Intian 
valtameri yhtyvät. Matkalla 
nähdään myös hauskat Bouders 
Beachin pingviinit. Lounas päivän 
aikana. Essi Avellan mukana 
viinitilakierroksella.

5. päivä 
Stellenbosch ja viininmaistelua
Suunta kohti viiniviljelmiä! Matkalla 
nähdään korkeita vuoria, vihreitä 
laaksoja ja viiniviljelmiä. Matkalla 
käynti Stellenboschissa, jossa 
viininmaistajaiset, viinikellarikäynti 
ja lounas (Ernie Els Wine Estat ja 
Rust En Verde).

6. päivä 
Viininmaistelua, Capen viinialue
Kokopäiväretki Capen viinimaahan. 
Käynti viinitiloilla kuten Tokora 
Wine Estate, Grande Provence´s 
(palkittuja viinejä) ja Haute 
Cabriere. Lounas.

Ilmoitus

Ratinanlinna, Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere & 010 289 8100 & 010 289 8101 ryhmät 
Balderin talo, Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki & 010 289 8120, 010 289 8115 (Helsinki)  lomalinja@lomalinja.fi

Puhelut 8,21 snt/puh + 17,04 snt/min. Palvelumaksu 15 e

Unkarin 
parhaimmat viinit 
18. –23.9.2012
Budapestin ja Unkarin kauneimmat 
maisemat yhdistettyinä laadukkaisiin 
viinitiloihin. Balatonin, Nezmelyin, 
Tokaijin ja Egerin viinialueet ja-tilat ovat 
maan parhaimmistoa. Lopuksi viivytään 
Egerissä, jonka viinialueen kukkulat ovat 
jalojen, hienojen ja monenlaisten viinien 
synnyinaluetta. 
Asiantuntijaopas Ester Solymar.
1490 €/hlö

Toscanan 
viinikierrokset 
23.–28.9. ja 30.9.–5.10.2012
Chiantin, Montalcinon ja Montepulcianon 
viinialueet.
Asiantuntijaopas Marja Korhonen.
1520 €/hlö

Châteauneuf du 
Pape ja muita 
Provencen 
laatuviinejä
20.–25.10.2012
Provence on varsinainen viininystävän 
aarreaitta. Pelkästään kuuluisan 
Châteauneuf du Pape´n alueella toimii 
150 viinintuottajaa. Viinitila Montfaucon 
tuottaa hienostuneita Rhonen laakson 
viinejä. Mas de Rey´n luomuviinitilalla on 
tarjolla heidän parhaat viininsä: Chasan 
Blanc 2011, Caladoc Rosé 2011, 
Marselan Rouge 2011. Tutuiksi tulevat 
myös muut alueen kuuluisat viinit: Syrah, 
Cabernet Sauvignon, Rolle, Sémillon… 
Majoittuminen viehättävässä   
Aix-en-Provence´ssa. 
Asiantuntijaopas Helena Wallenius.
1695 €/hlö

Välimeren viinit 
29.4.–5.5. ja 4.–10.5. 2013
Barcelona ja Torresin viinitila, Etelä-
Ranskan viinit, Toscana ja Chianti - siinä 
osa Euroopan viiniparhaimmistoa 
pähkinänkuoressa. Lisänä vielä Rooma 
ja sen tarjoamat kulttuurielämykset 
ja ostosmahdollisuudet. Matkustat 
Royal Caribbeanin aluksella ja hintaan 
sisältyy kaikki: viinikierrokset kolmessa 
viinimaassa, viininmaistajaiset, risteily, 
laivan upea ohjelma sekä laivalla 
kaikki mahdolliset ateriat aamiaisesta 
yöruokaan. 
Asiantuntijaopas Hannu Jaakkola.
2050 €/hlö

Hinta: 

3960 e/hlö

www.lomalinja.com/viinimatkat

7. päivä 
Route 62 ja viininmaistelua
Route 62:ta pitkin kahdelle 
viinitilalle, joissa viininmaistajaiset 
ja viinikellarikäynnit (Graham Beck 
Wine Estate ja Robertson Valley). 
Lounas päivän aikana.

8. päivä 
Route 62 ja auringonlaskuristeily
Jatketaan Route 62:ta pitkin 
Knysnaan. Lounas matkalla. 
Illalla auringonlaskuristeily Knysna 
Lagoonissa.

9. – 10. päivä 
Kariega Safarialue
Matka jatkuu kohti Kariega 
safarialuetta, jonne majoitutaan. 
Tämä malariavapaa safari tarjoaa 
kolmeksi päiväksi täysihoidon. 
Safariajeluilla kohdataan Afrikan 
kuuluisa Big Five.  Kariega tarjoaa 
myös paljon erilaisia elämyksiä 
ja harrastusmahdollisuuksia. 
Uskomaton lintujen laulu ympäröi 
aluetta ja vieraat pääsevät 
mieltymyksiensä mukaan 
jokiristeilylle, kanoottiretkille, 
pyöräilemään, ratsastamaan, 
uimaan uima-altaissa tai merellä. 

11. päivä
Lento Port Elizabethistä 
Johannesburgiin ja yön yli 
Frankfurtin lennolle.

12. päivä
Frankfurtista lento Helsinkiin.

 24 h verkkokaupasta www.lomalinja.fi  

Viini- ja safarimatka 
Etelä-Afrikkaan 
11.–22.2.2013

Lähde asiantuntijoiden matkassa maistelemaan Etelä-Afrikan 
laadukkaita viinejä ja nauttimaan viinimaasta ja sen upeasta 
luonnosta. Matkalla tulee tutuksi myös Kapkaupunki ja 
Hyväntoivonniemi, ja lopuksi rentoudutaan malariavapaalla 
safarilla, jossa kaikki Afrikan ns. ”Big Five” -eläimet saattavat 
näyttäytyä. 

Asiantuntijana Essi Avellan, matkaisäntänä Hannu Jaakkola.

Etiketti_huhtikuu_210x285.indd   1 13.4.2012   08:31:46



TEXT LENA BJÖRKLUND

FOTO MIKKO HANNULA

42 ETIKETTEN 2/2012

 
sommar
fyllt med
ett glas



ocktail är samlingsnamnet för en 
elegant, sval dryckportion med 
olika ingredienser. Ofta kommer 
de nya modevindarna från barer

na i New York eller London. 
Numera behöver kunden dock inte läng

re briljera med namnen på önskad cocktail. 
Det räcker att man vet om man vill ha sin 
dryckkomposition lång eller kort och söt 
eller syrlig.

Ambitiösa bartendrar är ständigt på 
jakt efter nya populära cocktailar. In
spirationen kan hämtas till exempel 
i en viss epok. I USA har man under de 
senaste åren öst ur förbudslagstiden.

Modefenomen tenderar att snabbt falla 
ur modet. Nu räknar man med att de lag
liga ”illegala spritnästena” har förlorat 
sin dragningskraft och håller på att er
sätta dem med glamorösa miljöer från 
Hollywoods gyllene 
era.

F rå n  H o l l y w o o d 
p l o c k a d e  i n t r y c k 
matchar just nu fint 
med en annan popu
lä r,  i n t e r n at i o n e l l 
trend, att man upp
skattar rena och tyd
liga smaker. Precis 
sådan var också drink  
arna i filmerna.

 Klarhet eftersträvas också med äkta rå
varor, såsom riktiga bär och färsk frukt. 
Den här trenden kan minska använd
ningen av elektriska blenders, för i dryck
er som körs i blender eller mixer används 
ofta burkkonserver.

En ambitiös bartender tillverkar sina 
smaksiraper själv. Oavsett om cocktailen 
görs genom att varva, skaka eller blanda, 
är det genom de äkta smakerna man för
söker skilja sig från mängden.

FRÅN VIN  
TILL COCKTAIL  

Föregångarna till moderna 
cocktailar utvecklades i början 
av 1800-talet. Då var cocktail 
namnet på en dryck som 
bestod av vatten, socker, 
bitter och alkohol. Sedermera 
har cocktail blivit en allmän 
benämning på olika slags 
blandade drycker.

Cocktailhistorien kan dock 
anses ha börjat tusentals år 
tidig are. Fordom var det vanli-
gare att dricka vin i blandningar 
än som sådant. Till exempel i 
det gästabud Platon beskriver 
debatterar de vise medan de 
avnjuter en dryck, som under 
antiken kunde bestå av fem 
delar vatten och två delar vin.

I samma trakter började man 
före vår tideräknings början 
krydda vin med mandel 
och honung för att öka dess 
hållbarhet. Också de gamla 
och mindre gamla romarna 
tyckte om kryddat vin. Då vinet 
dracks som aperitif tillsattes det 
förutom honung också peppar, 
örter, kanel, kryddnejlika samt 
ett slags absint. 

Källa: Simo Örmä: Viinin kulttuuri- 
historia. Mediapinta 2008. 

SPRITZ

• 6 cl röd vermut
• 3 cl prosecco
• 3 cl sodavatten
• 15 cl apelsinsaft

Häll upp ingredienserna i ett glas 
med is i bottnen och rör om. 
Cocktailen kan garneras t.ex. 
med en apelsinklyfta.

Korta och långa klassiker
Det finns cocktailklassiker som fascinerar 
årtionde efter årtionde. En av de så kallade 
långa drinkarna är Bellini, som skapa
des på legendariska Harry’s Bar i Venedig 
på 1940talet. Drycken med persikopuré 
och bubblande prosecco blev känd i helt nya 
kretsar när en kämpaglad tjej i action filmen 
Mission Imposible II hade den som sin 
favorit.

Korta cocktailar innehar en viktig roll 
i Hollywoodfilmer från den gyllene eran. 
Då satt till exempel en Dry Martini naturligt 
i Clark Gables hand.

Spritz och andra sommardrinkar
De flesta drinkarna har en eller flera anek
dotiska bakgrundshistorier. En känd cock
tail sammankopplas med den en gång så 
mäktiga handelsrepubliken Venedigs fall. 

Österrikarna beläg
rade staden på 1800 
talet och gillade in
te dess alkoholstar
ka vitviner. De expe
rimenterade med oli
ka blandningar på vit
vinsbas, och så upp
stod aperitifen som 
kallas Spritz.

Den venetianska 
även tyraren serie figu ren Corto Maltese sval
kar sig gärna med en spritz i sin hemstad – de 
gånger han har tid att besöka den mellan sina 
världsomspännande resor. Då består drycken 
av lika delar vin och vatten och en skvätt bitter.

På sommaren är bär och andra färska in
gredienser en viktig beståndsdel i en rad 
cock tailar. Mikko Kemppinen, som har 
rönt framgång i finska mästerskapet för bar
tenders och serverat på Nobelfesten, har för 
våra läsare skapat en rad sommardrinkar som 
får sina färger från färska ingredienser.  E

Etiketti.fi 
Etikettis webbsidor har recept 

också på cocktailar som Gul 

fruktbomb, Ljusa nätter och Royal 

Sherry Cobbler på etiketti.fi.

Nu försöker man skilja 
sig ur mängden med 

naturliga ingredienser.

På sommaren får drycken gärna 
vara färgstark. Att svänga ihop 
en cocktail är överraskande lätt, 

speciellt om en kompetent bartender  
står för instruktionerna.

”
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ULVSBY ALKO
• Butiksyta: 250 m2 
•  Adress: Friitalantie 18  

(i köpcentret Hansa)
• Personal: 5 
•  Avstånd från Kumo älv: 

ca 400 meter 

Jaana Kaarros fyller på
butikens vinskåp.

Leila Raihio (t.v.) byter några ord
med Anna Tamminen vid kassan.

Kristiina Työlahti är en av 
de leende försäljarna i Alko
butiken i Ulvsby. (t.v.)

Ulvsby Alko verkar i köp
centret vid Friitalantie. (t.h.)

Jarmo Eerola, som har hand
lat vitvin, berömmer servicen 
i butiken. (nedan)

Den välbevarade gråstens
kyrkan påminner om det 
medeltida Ulvsby.
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Sökerru nåt speciellt?
Alkobutiken i Ulvsby erbjuder vänlig service – också på regionens dialektala 

finska. Men kan personalen tipsa om ett lämpligt vin till nejonögon? 

TEXT MATTI VÄLIMÄKI FOTO VESA-MATTI VÄÄRÄ

00 kunder, 169 leenden… Ett bra 
resultat, eller egentligen ett ut
märkt resultat. Man bör nämligen 
beakta att Ulvsby, på finska Ulvila, 

ligger helt nära Björneborg i Satakunta, ett 
landskap vars urbefolkning anses återhåll
sam. Statistiken är uppgjord på Alkobutiken 
i Ulvsby, där personalen körde med en kam
panj ”Nappa ett leende”. Den gick ut på att 
försäljarna medvetet log mot kunderna för 
att locka fram ett motleende.

Var det någon som förundrade sig varför 
ni grimaserar på detta viset?

”Kampanjen fick ett fint mottagande. 
Det var visst en enda person som anade sig 
till att det är nåt lurt med att nån ler redan 
på morgonen”, skrattar Anna Tamminen 
som svarar för kundservicen.

”Satakuntabon är kanske lite reserve
rad då det gäller att visa att han är nöjd el
ler glad. Men när man sedan får respons 
där någon till exempel berömmer kundser
vicen värmer det i gengäld så mycket mer”, 
säger butikschefen Kirsi-Marja Kupari-
nen.

Satsning på service
På Ulvsby Alko kan man vara nöjd med 
hur positiv responsen har varit. Persona
len utsågs i fjol till regionens bästa kund
serviceteam inom Alko. 

”Vi vidareförädlar och lokalanpassar 
Alkos landsomfattande serviceteman, såna 
som till exempel ’hjälp erbjuds’ och ’kom 
ihåg tacket’. Vi uppmuntrar också varan
dra. Vi ger bra respons, när vi tycker att nån 
har lyckats bra med att uppnå resultaten 
eller till exempel i en viss kundservice
situation”, berättar Anna Tamminen.

Enligt KirsiMarja Kuparinens karakte
ristik är Ulvsby Alko en mindre Alkobutik 
med ett standardsortiment, som har bred
dats något på vinsidan. En större butik lig
ger på bara några kilometers avstånd i Björ
neborg.

”I det här läget konkurrerar vi uttryckli
gen med servicen. Om vi inte har en vara 
kunden vill ha, försöker vi leta upp en mot
svarande eller kanske rentav bättre vara. 
Vid behov utreder vi också var kunden kan 
hitta den vara som han ursprungligen ville 
ha”, berättar KirsiMarja Kuparinen.

”Varje kund är unik, precis som varje möte 
med en kund. När en nöjd kund lämnar 
butiken uppfylls man också själv  av en posi
tiv känsla”, anmärker försäljaren Kristiina
Työlahti.

Också butikens öppettider är upplagda 
med tanke på servicen. Alko i Ulvsby har 
öppet till klockan åtta på kvällen. Vanligt
vis har motsvarande butiker med standard
sortiment öppet till klockan sex.

Stolta över historien
Ulvsby Alko ligger i det lokala köpcentret 
Hansa. Bara ett stenkast därifrån, på stran
den  av Kumo älv, arrangeras på somma
ren medeltidsjippot Hansamarknaden. 
Det är inte heller långt till gråstenskyrkan, 
där man för ett par år sedan hittade landets 
största medeltida skattgömma, som bestod 
av närapå 1500 silvermynt.

I urkunderna har ulvsbyborna be
nämnts stadsbor redan år 1344. Det skulle 
göra Ulvsby till landets näst äldsta stad 
efter Åbo.

Ulvsbyborna har all orsak att vara 
stolta över sin historia och kultur. De på
minner gärna hur de gav en vitamin
injektion åt en viss östlig småstad:

”När Gustav Vasa år 1550 ville koncentre
ra handeln, befallde han alla borgare i Ulvs
by att flytta till Helsingfors”, berättar Anna 
Tamminen.

För handelsmännen i Ulvsby innebar den 
första förflyttningen en parentes på sju år. 
När de flyttade tillbaka befallde Hertig Jo
han redan nästa år att de skulle flytta sig sju 
kilometer nedströms, till Björneborg. Her
tigen hade anlagt den nya staden därför att 
Kumo älv inte längre var seglingsbar upp till 
Ulvsby.

Ulvsbyborna har redan förlåtit Hertig 
Johan och björneborgarna:

”Klart vi hejar på Porin Ässät”, säger 
KirsiMarja Kuparinen med ett skratt.

Rytmisk musik och sangria
I medeltidens Ulvsby, som på annat håll i 
Finland, drack man stora mängder öl. Hans
ans handelsmän förde dock med sig viner till 
Ulvsby i ett mycket tidigt skede. Med säker

När en nöjd kund 
lämnar butiken 
uppfylls man 
också själv av 
en positiv känsla.”
Kristiina Työlahti

”

Vi har tidigare 
presenterat Alkobutikerna 

i Äkäslompolo, Sulkava,  
Kuhmo, Kuppis och 

Hangö. 
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het har man läppjat på viner i Hertig Johans 
kungsgård i Ulvsby, dit man brukade dra 
sig på vårvintern för att slippa de kyliga och 
fuktiga förhållandena på Åbo slott.

 I det stora taget gillar befolkningen längs 
Kumo älv de samma dryckerna som då, ba
ra urvalet har breddats på ett sätt som man 
inte ens kunde drömma om i renässans
hovet.

”På våren och sommaren efterfrågas 
speciellt vitvin och rosé. Till vårens och för
sommarens fester vill man ha mousseran
de vin. Jazzevenemanget Pori Jazz för med 
sig en ökad försäljning av mousserande vin 
och lådvin.

Vilken dryck rekommenderar ulvsbybor
na till jazzbeat?

”Om man tänker på till exempel Norah 
Jones, som uppträder på Pori Jazz med soli
ga rytmer, så skulle jag föreslå sangria, som 
är fruktig, söt och kryddig”. funderar Anna 
Tamminen.

 Fina flickor
Jarmo Eerola från Ulvsby har tittat in i bu
tiken för att hitta en vitvin till maten. Sam
ma dryck rekommenderar han till jazz, 
blues och soul.

”Flickorna här är toppen. Verkligen fin 
service”, säger Eerola.

Voitto Uusi-Rantala har kommit för att 
köpa öl till bastun efter joggingrundan, och 
Leila Raihio söker ett vitvin till laxen. Båda 
ger Ulfsby Alko ett lika gott betyg.

Handlaren Tuula Viinamäki  på
supermarketen, som ligger närmaste gran
ne med Alko, har kommit för att välja ett vin 
till företagets personalfest:

”En fin granne. Butikerna har stor hjälp 
av varandra. Efter att ha köpt mat kan 

kund erna komma hit för att välja en lämp
lig dryck”, konstaterar Tuula Viinamäki.

Nejonögon delar folket
När man pratar mat med Ulvsbyborna kan 
man knappast undvika att nejonögat kom
mer på tals. Säsongen för satakuntabor
nas landskapsdelikatess inleds i mitten av 
augusti. Nejonögon tycks dela folket i två 
läger. Endera älskar man dem, eller så hatar 
man ”nättingen”.

Det framgår att nejonöga egentligen 
inte är någon riktig fisk, utan ett rundmynt 
rovdjur i familjen käklösa fiskar. I Ulvsby 
minns man ännu väl den nästan halv
meterlånga besten som nyligen fångades i 
Kumo älv. Lokalbefolkningen döpte den till 
skräcknättingen. 

”Jag äter ett nejonöga varje säsong. Det 
är en delikatess som kräver att man har vant 
sig vid den redan som barn”, förklarar Jarmo 
Eerola. 

”Till nejonögon går stark, mörk lager 
fint. Och man kan gärna mumsa i sig av det 
lokala jästbrödet kakko, ett platt hålkaka 
med hård skorpa”, instruerar försäljaren 
Jaana Kaarros.

Avslutningsvis skall vi lära oss några nyt
tiga ulvsbybjörneborgska uttryck med an
knytning till dryckeskulturen: ”’An vet’ 
betyder ’ge vatten’. Och ’plissi’ är ’grogg
virke’ ”, berättar Jaana Kaarros. E

Tuula Viinamäki (t.h.) är 
handlare i grann butiken. 
KirsiMarja Kuparinen 
tipsade henne om 
ett lämpligt vin för 
en personalfest.

Vad till ättiksfisk
och masaliisa?
Ulvsby ligger vid Kumo älv och 
nära havet. Man äter mycket fisk, 
till exempel rökt sik och olika 
slags strömmingsrätter som ofta 
innehåller ättika.

Till rökt sik passar en hög
klassig torr eller halvtorr riesling. 
Dryckesvalet till ättiksfisk är en 
utmaning, men kan lösas med ett 
friskt, fruktigt lageröl. 

Landskapsdelikatessen nejon
ögon paras gärna med en stark, 
mörk lager, eller med en moderat 
ekad vit chardonnay.

Desserten efter fisken kan vara 
kladdkaka, som kallas masaliisa 
på regionens finska dialekt. Om 
det låter underligt kan vi notera 
att bakverket på svenska förutom 
kladdkaka kallas också mocka
rutor, kärleksmums, fiffirutor, 
jonaskaka och snoddas. Dryck
förslaget här är ett aromatiserat 
mousserande vin.

Tips: Ulvsby Alko

Voitto Uusi-Rantala
kom för att köpa öl 
till bastun efter 
joggingrundan. 
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TEXT LINDA MARTIKAINEN FOTO PAUL HARRIES 

Mat och vin i Argentina
Hemma hos sångaren Tarja Turunen i Buenos Aires blandas 
smaker från olika håll av världen.

Vilka delikatesser föredrar du 
på dina turnéer?
Turnélivet är ganska 
påfrestande både fysiskt och 
psykiskt. Kroppen kräver god 
näring för att den skall orka 
hålla sig i gång utan att bli sjuk. 
Normalt äter jag ganska lite på 
morgonen, speciellt om jag har 
sovit för lite. Lunchen består av 
en portion soppa eller sallad, 
och före uppträdandet äter jag 
fisk eller kyckling.

Vad äter du hemma?
Jag gillar matlagning och jag 
är allätare. Jag tycker om såväl 
en rejält tilltagen argentinsk biff 
som pasta, fisk och skaldjur. 
Buenos Aires har en massa 
restauranger från olika kulturer. 
Också vi har många av dem
i våra kvarter, så vi kan äta olika 
slags mat varje kväll.

Du kommer från Nordkarelen. 
Syns det i ditt kök?
Tills vidare har jag bakat karel-
ska piroger i Buenos Aires bara 
en gång, men det kommer inte 
att bli den sista. Tillsammans 
med finska vänner i staden åt 
vi upp alla pirogerna på ett par 
dagar. Min man Marcelo fixar 
också karelsk stek i ugnen på 
en sekund.

Hur skiljer det finska och 
det argentinska köket från 
varandra?
När min familj från Finland för 
första gången besökte Buenos 
Aires, sade de att den största 
skillnaden är i hur maten 
smakar, och i hur mångsidig 
den är. Grillat kött är argentinsk 
traditionsmat. Av nöt äter 
man också andra delar än 
bara musklerna, och djuret 
styckas på ett annat sätt än 
i Finland. I storstäderna har 
mattraditionerna tagit intryck 
från Italien, Spanien, Tyskland 
och arabländerna. 

Salt eller sött?
Jag väljer salt, för jag har egent-
ligen aldrig varit en gottegris. Ett 
par empanadas med skinka och 
ost och en dubbelespresso, tack.

Dina favoritdrycker? 
Vatten är den äldsta av 
mediciner, men inget går upp 
mot ett gott rödvin. Å andra 
sidan är det härligt att en varm 
sommardag sitta ner på en 
terrass och avnjuta ett glas kall 
champagne.

I vilka situationer dricker du 
gärna rödvin?
Ett glas vin hör samman 
med en god middag. Ibland 
öppnar vi en butelj rödvin 
hemma och njuter samtidigt 
av miljonstadens ljushav och 
av en bra film. Mina favoritviner 
är fyllig och varm malbec och 
torrare merlot.

Ett smakminne du inte glöm-
mer?
Då jag kom till Argentina för 
första gången, lagade Marcelo 
jättegod citronmarinerad kyck-
ling till mig. Det har blivit också 
mitt bravurnummer. E

för 2 — 4 personer 

• en hel kyckling
• 10–15 citroner
• havssalt

Pressa saften ur citronerna i en lämpligt stor 
kastrull. Lägg den hela, upptinade kycklingen
i kastrullen och lägg på locket. Marinera fågeln 
i saften i flera timmar. Vänd på fågeln så att den 
marineras på alla sidor.

Värm upp ugnen till 180–200 grader. Bred ut 
saltet i ett ca 1 cm tjockt lager i en långpanna. 
Lägg fågeln på saltbädden, ställ in långpannan 
i ugnen och iaktta hur fågeln steks. Den är 
färdigstekt när skinnet är knaprigt och det är 

Tarjas citronmarinerade kyckling
lätt att lossa benen från köttet. 

Servera fågeln med vitvinssås och ugnsbakad 
potatis, ris eller sallad.

VITVINSSÅS:

• ½ dl finhackad schalottenlök
• 2 vitlöksklyftor
• 2 msk olivolja
• 2½ dl torrt vitvin
• 1 knivsudd saffran eller paprikapulver

Fräs schalottenlöken och vitlöken mjuka i olivolja, 
men bryn inte. Häll i vitvinet. Krydda med saffran 
och ge såsen ett uppkok.

Tarja Turunens 
hemliga last är saltlakrits. 

Vännerna tar med sig 
salmiakgodis till henne 

också då hon är 
ute på turné.

makminnen
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ROVANIEMI 
Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Öltyper on 29.8 kl 18.00

Röda viner från Norditalien on 5.9 kl 18.00

Pinot Noir, en globetrotter  on 3.10 kl 18.00

 
SEINÄJOKI 
Restaurang Marttilan talli, Kivirikko, Puskatie 38

Pinot Noir, en globetrotter  to 16.8 kl 18.00

Vin- och matklassiker to 27.9 kl 17.30

Röda viner från Norditalien to 11.10 kl 18.00

 

TAMMERFORS 
Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Pinot Noir, en globetrotter  må 27.8 kl 18.00

Vin- och matklassiker to 20.9 kl 17.30

 on 26.9 kl 17.30

Röda viner från Norditalien on 3.10 kl 18.00

 

ÅBO 
Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

ABC om viner ti 21.8 kl 18.00

Pinot Noir, en globetrotter  on 22.8 kl 18.00

 må 1.10 kl 18.00

Vin- och matklassiker må 27.8 kl 17.30

 må 24.9 kl 17.30

Röda viner från Norditalien må 17.9 kl 18.00

 
VASA 
Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.

Vin- och matklassiker to 6.9 kl 17.30

Pinot Noir, en globetrotter  to 27.9 kl 18.00

HELSINGFORS
Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån 

Öltyper må 20.8 kl 17.00

 to 11.10 kl 17.00

ABC om viner ti 21.8 kl 17.00

 ti 28.8 kl 17.00

 må 3.9 kl 17.00

Pinot Noir, en globetrotter  on 22.8 kl 17.00

 må 27.8 kl 17.00

 on 5.9 kl 17.00

 må 10.9 kl 17.00

 to 13.9 kl 17.00

 ti 18.9 kl 17.00

 må 24.9 kl 17.00

 on 3.10 kl 17.00

 må 8.10 kl 17.00

Vin- och matklassiker to 23.8 kl 17.00

 on 29.8 kl 17.00

 to 6.9 kl 17.00

 ti 11.9 kl 17.00

 on 19.9 kl 17.00

 ti 25.9 kl 17.00

 to 27.9 kl 17.00

 ti 2.10 kl 17.00

 on 10.10 kl 17.00

Röda viner från Norditalien to 30.8 kl 17.00

 ti 4.9 kl 17.00

 on 12.9 kl 17.00

 må 17.9 kl 17.00

 on 26.9 kl 17.00

 må 1.10 kl 17.00

 ti 9.10 kl 17.00

 
JYVÄSKYLÄ
Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

Vin- och matklassiker må 20.8 kl 17.30

Pinot Noir, en globetrotter  må 3.9 kl 18.00

Röda viner från Norditalien må 1.10 kl 18.00

 
KUOPIO 
Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Vin- och matklassiker to 30.8 kl 17.30

Pinot Noir, en globetrotter  to 27.9 kl 18.00

Röda viner från Norditalien to 11.10 kl 18.00

 
LAHTIS
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Pinot Noir, en globetrotter må 27.8 kl 18.00

Röda viner från Norditalien må 24.9 kl 18.00

Öltyper to 11.10 kl 18.00

 

ULEÅBORG 
Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

ABC om viner on 22.8 kl 18.00

Pinot Noir, en globetrotter  ti 28.8 kl 18.00

Röda viner från Norditalien ti 11.9 kl 18.00

Vin- och matklassiker to 27.9 kl 17.30

Öltyper on 3.10 kl 18.00

 

BJÖRNEBORG 
Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17

Vin- och matklassiker on 12.9 kl 17.30

ABC om viner on 10.10 kl 18.00

PROVNING: PINOT NOIR,  
EN GLOBETROTTER 
En spännande provningskväll där vi lär känna 
Pinot Noir, en mångfasetterad modedruva. Pinot 
Noir har sina rötter i Bourgogne, men i dag odlas 
den praktiskt taget överallt i vinvärlden. Hur 
 smakar pinot noirviner från olika länder? Vad är 
gemensamt för dem? Vad skiljer dem åt? Prova 
själv! Provningen pågår  i 1,5–2 timmar.
 Medlemspriset för provningen är 20 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 20–30 €.

PROVNING: RÖDA VINER FRÅN 
NORDITALIEN
Vi ordnar åter en provning av norditalienska 
viner som så många har frågat efter. Följ med på 
en vinresa till de sägenomspunna vindistrikten 
Piemonte och Venetien! Du får en god överblick 
över de stora viner som regionerna blivit ryktbara 
för, bland annat amarone, ripasso och barolo. 
Vi berättar också om andra piemontesiska och 
 venetianska viner av utmärkt kvalitet som inte är 
lika kända. Provningen pågår i 1,5–2 timmar. 
 Medlemspriset för provningen är 20 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 18–34 €.  

KURS: VIN- OCH MATKLASSIKER
En uppdaterad kurs där vi stiftar bekantskap med 
klassiska kombinationer av vin och mat och dis-
kuterar vinets roll i en fl errättersmåltid. Vi provar 
viner både utan tilltugg och tillsammans med 
små smakbitar. Vi fokuserar främst på traditionella 
 europeiska smaker samt på klassiska viner från 
såväl Europa som utomeuropeiska länder och om-
råden. Kursen pågår i 2,5–3 timmar.
 Medlemspriset för provningen är 42 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 13–25 €.

KURS: ÖLTYPER
Vi upptäcker ölets skummande värld och går 
 igenom de åtta huvudsakliga öltyperna. Öl har ett 
spektrum av aromer som är lika komplext som 
hos viner. Vi provar ett öl av varje huvudtyp det vill 
säga lager, mörk lager, pilsner, stark lager, veteöl, 
ale, porter och stout. Vi berättar också om ölfram-
ställning och ger tips om vilken mat som passar 
till olika typer av öl. Dessutom presenterar vi några 
sorters cider. Kursen pågår i cirka 2,5 timmar.
 Medlemspriset för föreläsningen är 27 €. 
Kostnaden för provöl och provcider som delas lika 
mellan deltagarna blir 10–20 €.

KURS: ABC OM VINER
Den perfekta grundkursen för dig som är intres-
serad av vin och vill lära dig mer. Vi ger en kort 
 presentation av viner och går igenom en vinprov-
ningsteknik där aromerna frigörs på bästa sätt. 
Du provar dig fram till skillnaderna mellan viner 
och lär dig identifi era ett vin med hjälp av sinnena. 
Det krävs ingen tidigare vinkunskap eller erfaren-
het av vinprovning. Kursen pågår i 1,5–2 timmar.
 Medlemspriset för provningen är 20 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 6–13 €.

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 
emot från onsdag 23 maj 2012. Övriga kurs-
anmälningar börjar onsdag 30 maj. Alla 
kursanmälningar sker per telefon 020 711 
5500 (vardagar 9–16).
 Provvinerna köps in gemensamt för alla 
kursdeltagare genom Etikettklubben. De 
 debiteras enligt Alkos aktuella prislista och 
kostnaderna slås ut på alla deltagare i en 
kurs.

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

Kursavgiften – för både föreläsning och 
 provdrycker – faktureras efter att anmälnings-
tiden gått ut. En kurs ställs in om färre än tio 
personer har anmält sig. De anmälda med-
delas i så fall personligen och inga fakturor 
skickas ut.
 Obs! Anmälan är bindande. Kostnaderna 
för inköp av provviner fördelas på antalet 
 anmälda deltagare och om du uteblir så 
 måste de andra stå för din andel. Ifall du får 
förhinder så kanske någon du känner kan 
komma i stället för dig?

HÖJ EN SKÅL FÖR 
ÖKAD VINKUNSKAP!
HÖJ EN SKÅL FÖR HÖJ EN SKÅL FÖR 
ÖKAD VINKUNSKAP!ÖKAD VINKUNSKAP!
VINKURSER OCH VINPROVNINGAR UNDER BÖRJAN AV HÖSTEN  

Våra kurser är öppna för alla klubbmedlemmar. 

Du kan också ta med en vän.

Vi hälsar alla vinvänner välkomna 
till Etikettklubben!

Vi har ett brett utbud av kurser och provningar att  välja 

bland. Dessutom får du en rad olika förmåner med 

anknytning till viner:

•  Etiketten, enda tidningen om mat och dryck på svenska 

 i Finland, hem till dig fyra gånger per år.

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

 fl era gånger per år.

•  Ett digitalt medlemsbrev dimper ner i din e-post en  

 gång per månad. Det är späckat med fakta om vin, för- 

 handsinformation om nya varor i sortimentet samt  

 aktuella händelser och nyheter.

•  Du kan gå in på vår medlemssajt och stifta bekantskap  

 med en ny vintyp varje månad och läsa annat intressant  

 innehåll som vi lägger ut kontinuerligt.

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

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

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

Aura Hedengren

klubbmästare

ANNONS

Alla kurser hålls på fi nska.
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ROVANIEMI 
Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Öltyper on 29.8 kl 18.00

Röda viner från Norditalien on 5.9 kl 18.00

Pinot Noir, en globetrotter  on 3.10 kl 18.00

 
SEINÄJOKI 
Restaurang Marttilan talli, Kivirikko, Puskatie 38

Pinot Noir, en globetrotter  to 16.8 kl 18.00

Vin- och matklassiker to 27.9 kl 17.30

Röda viner från Norditalien to 11.10 kl 18.00

 

TAMMERFORS 
Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Pinot Noir, en globetrotter  må 27.8 kl 18.00

Vin- och matklassiker to 20.9 kl 17.30

 on 26.9 kl 17.30

Röda viner från Norditalien on 3.10 kl 18.00

 

ÅBO 
Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

ABC om viner ti 21.8 kl 18.00

Pinot Noir, en globetrotter  on 22.8 kl 18.00

 må 1.10 kl 18.00

Vin- och matklassiker må 27.8 kl 17.30

 må 24.9 kl 17.30

Röda viner från Norditalien må 17.9 kl 18.00

 
VASA 
Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.

Vin- och matklassiker to 6.9 kl 17.30

Pinot Noir, en globetrotter  to 27.9 kl 18.00

HELSINGFORS
Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån 

Öltyper må 20.8 kl 17.00

 to 11.10 kl 17.00

ABC om viner ti 21.8 kl 17.00

 ti 28.8 kl 17.00

 må 3.9 kl 17.00

Pinot Noir, en globetrotter  on 22.8 kl 17.00

 må 27.8 kl 17.00

 on 5.9 kl 17.00

 må 10.9 kl 17.00

 to 13.9 kl 17.00

 ti 18.9 kl 17.00

 må 24.9 kl 17.00

 on 3.10 kl 17.00

 må 8.10 kl 17.00

Vin- och matklassiker to 23.8 kl 17.00

 on 29.8 kl 17.00

 to 6.9 kl 17.00

 ti 11.9 kl 17.00

 on 19.9 kl 17.00

 ti 25.9 kl 17.00

 to 27.9 kl 17.00

 ti 2.10 kl 17.00

 on 10.10 kl 17.00

Röda viner från Norditalien to 30.8 kl 17.00

 ti 4.9 kl 17.00

 on 12.9 kl 17.00

 må 17.9 kl 17.00

 on 26.9 kl 17.00

 må 1.10 kl 17.00

 ti 9.10 kl 17.00

 
JYVÄSKYLÄ
Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

Vin- och matklassiker må 20.8 kl 17.30

Pinot Noir, en globetrotter  må 3.9 kl 18.00

Röda viner från Norditalien må 1.10 kl 18.00

 
KUOPIO 
Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Vin- och matklassiker to 30.8 kl 17.30

Pinot Noir, en globetrotter  to 27.9 kl 18.00

Röda viner från Norditalien to 11.10 kl 18.00

 
LAHTIS
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Pinot Noir, en globetrotter må 27.8 kl 18.00

Röda viner från Norditalien må 24.9 kl 18.00

Öltyper to 11.10 kl 18.00

 

ULEÅBORG 
Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

ABC om viner on 22.8 kl 18.00

Pinot Noir, en globetrotter  ti 28.8 kl 18.00

Röda viner från Norditalien ti 11.9 kl 18.00

Vin- och matklassiker to 27.9 kl 17.30

Öltyper on 3.10 kl 18.00

 

BJÖRNEBORG 
Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17

Vin- och matklassiker on 12.9 kl 17.30

ABC om viner on 10.10 kl 18.00

PROVNING: PINOT NOIR,  
EN GLOBETROTTER 
En spännande provningskväll där vi lär känna 
Pinot Noir, en mångfasetterad modedruva. Pinot 
Noir har sina rötter i Bourgogne, men i dag odlas 
den praktiskt taget överallt i vinvärlden. Hur 
 smakar pinot noirviner från olika länder? Vad är 
gemensamt för dem? Vad skiljer dem åt? Prova 
själv! Provningen pågår  i 1,5–2 timmar.
 Medlemspriset för provningen är 20 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 20–30 €.

PROVNING: RÖDA VINER FRÅN 
NORDITALIEN
Vi ordnar åter en provning av norditalienska 
viner som så många har frågat efter. Följ med på 
en vinresa till de sägenomspunna vindistrikten 
Piemonte och Venetien! Du får en god överblick 
över de stora viner som regionerna blivit ryktbara 
för, bland annat amarone, ripasso och barolo. 
Vi berättar också om andra piemontesiska och 
 venetianska viner av utmärkt kvalitet som inte är 
lika kända. Provningen pågår i 1,5–2 timmar. 
 Medlemspriset för provningen är 20 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 18–34 €.  

KURS: VIN- OCH MATKLASSIKER
En uppdaterad kurs där vi stiftar bekantskap med 
klassiska kombinationer av vin och mat och dis-
kuterar vinets roll i en fl errättersmåltid. Vi provar 
viner både utan tilltugg och tillsammans med 
små smakbitar. Vi fokuserar främst på traditionella 
 europeiska smaker samt på klassiska viner från 
såväl Europa som utomeuropeiska länder och om-
råden. Kursen pågår i 2,5–3 timmar.
 Medlemspriset för provningen är 42 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 13–25 €.

KURS: ÖLTYPER
Vi upptäcker ölets skummande värld och går 
 igenom de åtta huvudsakliga öltyperna. Öl har ett 
spektrum av aromer som är lika komplext som 
hos viner. Vi provar ett öl av varje huvudtyp det vill 
säga lager, mörk lager, pilsner, stark lager, veteöl, 
ale, porter och stout. Vi berättar också om ölfram-
ställning och ger tips om vilken mat som passar 
till olika typer av öl. Dessutom presenterar vi några 
sorters cider. Kursen pågår i cirka 2,5 timmar.
 Medlemspriset för föreläsningen är 27 €. 
Kostnaden för provöl och provcider som delas lika 
mellan deltagarna blir 10–20 €.

KURS: ABC OM VINER
Den perfekta grundkursen för dig som är intres-
serad av vin och vill lära dig mer. Vi ger en kort 
 presentation av viner och går igenom en vinprov-
ningsteknik där aromerna frigörs på bästa sätt. 
Du provar dig fram till skillnaderna mellan viner 
och lär dig identifi era ett vin med hjälp av sinnena. 
Det krävs ingen tidigare vinkunskap eller erfaren-
het av vinprovning. Kursen pågår i 1,5–2 timmar.
 Medlemspriset för provningen är 20 €. 
Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
deltagarna blir 6–13 €.

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 
emot från onsdag 23 maj 2012. Övriga kurs-
anmälningar börjar onsdag 30 maj. Alla 
kursanmälningar sker per telefon 020 711 
5500 (vardagar 9–16).
 Provvinerna köps in gemensamt för alla 
kursdeltagare genom Etikettklubben. De 
 debiteras enligt Alkos aktuella prislista och 
kostnaderna slås ut på alla deltagare i en 
kurs.

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

Kursavgiften – för både föreläsning och 
 provdrycker – faktureras efter att anmälnings-
tiden gått ut. En kurs ställs in om färre än tio 
personer har anmält sig. De anmälda med-
delas i så fall personligen och inga fakturor 
skickas ut.
 Obs! Anmälan är bindande. Kostnaderna 
för inköp av provviner fördelas på antalet 
 anmälda deltagare och om du uteblir så 
 måste de andra stå för din andel. Ifall du får 
förhinder så kanske någon du känner kan 
komma i stället för dig?

HÖJ EN SKÅL FÖR 
ÖKAD VINKUNSKAP!
HÖJ EN SKÅL FÖR HÖJ EN SKÅL FÖR 
ÖKAD VINKUNSKAP!ÖKAD VINKUNSKAP!
VINKURSER OCH VINPROVNINGAR UNDER BÖRJAN AV HÖSTEN  

Våra kurser är öppna för alla klubbmedlemmar. 

Du kan också ta med en vän.

Vi hälsar alla vinvänner välkomna 
till Etikettklubben!

Vi har ett brett utbud av kurser och provningar att  välja 

bland. Dessutom får du en rad olika förmåner med 

anknytning till viner:

•  Etiketten, enda tidningen om mat och dryck på svenska 

 i Finland, hem till dig fyra gånger per år.

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

 fl era gånger per år.

•  Ett digitalt medlemsbrev dimper ner i din e-post en  

 gång per månad. Det är späckat med fakta om vin, för- 

 handsinformation om nya varor i sortimentet samt  

 aktuella händelser och nyheter.

•  Du kan gå in på vår medlemssajt och stifta bekantskap  

 med en ny vintyp varje månad och läsa annat intressant  

 innehåll som vi lägger ut kontinuerligt.

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

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

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

Aura Hedengren

klubbmästare

ANNONS

Alla kurser hålls på fi nska.



Boka tid för ett möte i lugn och ro 
med en expert på drycker. 

TidsBesTällning: 
www.alko.fi/dryckeskonsulten

gratis dryckes-
rådgivning  
i butiken.  

50 ETIKETTEN 2/2012

Alko inför nya smaktyper för röd- och 
vitvin. Det nya systemet tas i bruk i alla 
Alkobutiker 5 juni.

Både röd- och vitviner indelas nu i fem 
smaktyper. Varje typ har sin färg som 
återkommer på hylletiketten. Vinernas 
placering i hyllorna ändras inte.

Enligt utförda undersökningar är sma-
kegenskaperna det viktigaste kriteriet vid 
val av vin. Syftet med den nya indelningen 
är att hjälpa vinvännerna att skapa sig en 
bild av hela det breda utbudet, och att 
underlätta det egna valet enligt tycke och 
användningsändamål.

Med hjälp av smaktypen och dess 
färgkod kan kunden i fortsättningen också 
prova ett nytt alternativ av samma typ, i 
stället för det invanda.

ALKOS 
PLASTKASSAR

ÄR ÅTERVINNING 

”Hej! Grattis till ett bra val. 
Bärkassen är tillverkad av 

återvunnen transportplast som 
samlats in i våra butiker. Du har 

gjort en liten men naggande 
god miljögärning.”

Den här texten finns sedan 
början av april i botten på Alkos 

plastkassar. Vid tillverkningen 
av de nya plastkassarna an-

vänds plast från pallemballage 
som tas tillvara i Alkobutikerna. 
Återvinningsplasten rengörs på 
L&T Muoviportti i Sastmola, och 
används tillsammans med an-
nan råvara då Seapack Oy på 
samma ort tillverkar bärkassar 
för Alko. I fortsättningen utreds 
om också återvinningsplasten 

kunde finna också bredare 
tillämpning.

BOKA TID HOS ALKOS 
DRYCKESKONSULTER 

Skall du arrangera en fest, 
måhända ett bröllop? Funderar 
du på lämpliga drycker till en 
middag med vännerna? Är det 
svårt att välja drycker, när det 
finns också så mycket annat att 
tänka på? 

Oavsett om det handlar 
om mousserande drycker till 
smårätter eller ölprovning som 
en programpunkt på grillfesten, 
hjälper Alkos dryckeskonsulter 
dig gärna.

Konsultationen är gratis, 
och tjänsten har förnyats. 
Tidigare erbjöds tjänsten på 11 
Alkobutiker, nu på 84.

Det har också blivit lättare 
att boka tid hos konsulten, 
för nu kan det göras på 
webben på adressen alko.fi/
dryckeskonsulten. På samma 
ställe får du också veta mera on 
konsultationstjänsten och vilka 
butiker som erbjuder den. Boka 
tid för en lugn pratstund med 
en av Alkos experter!

Torra viner med en mogen 

fruktighet som ackompanjeras 

av en lätt syra. 

De är bra universalviner på 

grund av sin lätthet. Passar 

som sällskapsvin, fungerar till 

buffébordet och lämpar sig till 

vegetarisk mat.

Vinerna är halvtorra eller en 

aning söta. 

Gemensamt för vinerna är en 

smeksam och fruktig sötma 

som gör dem till angenäma 

pratviner samt bra följeslagare 

till orientalisk mat och grön-

saksrätter.

Vinerna är torra, halvtorra eller 

halvsöta. Utmärkande för dem 

är en frisk syra som balanseras 

upp av en intensiv fruktighet. 

De är perfekta partners till 

exempelvis salta munsbitar 

och snacks, pastarätter samt 

fisk och skaldjur.

Torra och halvtorra viner med 

mineraltoner och inslag av 

örter. 

Komplexa toner kombineras 

med en stram syra som gör att 

vinerna trivs bra tillsammans 

med fisk och skaldjur.

Vinerna är torra och halvtorra 

samt runda i smaken. 

En generös fyllighet får 

sällskap av rostade toner eller 

fatkaraktär. Vinerna gör sig 

bra till fet fisk, höns, kalkon 

och vildfågel samt rätter av 

griskött.

MJUKT
& LÄTT

MILT &
SÖTAKTIGT

FRISKT &
FRUKTIGT

NYANSERAT & 

STRUKTURERAT

GENERÖST
& ROSTAT
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buffébordet och lämpar sig till 
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smeksam och fruktig sötma 

som gör dem till angenäma 

pratviner samt bra följeslagare 

till orientalisk mat och grön-

saksrätter.

Vinerna är torra, halvtorra eller 

halvsöta. Utmärkande för dem 

är en frisk syra som balanseras 

upp av en intensiv fruktighet. 

De är perfekta partners till 

exempelvis salta munsbitar 

och snacks, pastarätter samt 

fisk och skaldjur.

Torra och halvtorra viner med 

mineraltoner och inslag av 

örter. 

Komplexa toner kombineras 

med en stram syra som gör att 

vinerna trivs bra tillsammans 

med fisk och skaldjur.

Vinerna är torra och halvtorra 

samt runda i smaken. 

En generös fyllighet får 

sällskap av rostade toner eller 

fatkaraktär. Vinerna gör sig 

bra till fet fisk, höns, kalkon 

och vildfågel samt rätter av 

griskött.

MILT &
SÖTAKTIGT

FRISKT &
FRUKTIGT

NYANSERAT & 

STRUKTURERAT

GENERÖST
& ROSTAT

Lätta och medelfylliga viner som bjuder på toner av färska bär och en viss syra.  

Med sin friskhet och fräschhet är de ett naturligt komplement till pasta, vegetariskt och hönsrätter men även till fisk.

Medelfylliga och fylliga viner som ofta har en liten sötma. Smaken präglas av en mjuk fruktighet. 

Dessa allroundare inom den röda vinvärlden är idealiska som sällskapsdrycker och till bufféer. 

Medelfylliga, fylliga eller mycket fylliga viner som karak-täriseras av en mogen bärighet och en syltig konsistens. 
Generösa och aromatiska viner är ett bra val till en måltid som innehåller rikligt med kött.

Medelfylliga och fylliga viner med mogna aromer som utvecklats under lagring:toner av stall, ekfat och örter. 
Mångfasetterade viner som sitter som gjutna till bastanta kötträtter. De är också goda till ost och som klippta och skurna att sitta och smutta på.

Fylliga eller mycket fylliga viner. De har en kraftig smak och en robust fyllighet. 

Tack vare mogna tanniner ger vinerna en bra match åt tuff mat av samma kaliber, till exempel vilt, vildfågel, mustiga kötträtter eller ostar med kraftig smak.

BÄRIGT
& FRISKT

MJUKT &
FRUKTIGT

MUSTIGT
& SYLTIGT

NYANSERAT
& UTVECKLAT

ROBUST &
KRAFTIGT

De nya 
smaktyperna
underlättar 
valet av vin

I april öppnades två nya avdel-
ningar i Alkos flaggskeppsbutik 
Arkadia i Helsingfors. Boden 
för certifierade varor finns 
på butikens övre plan och 
champagnenischen i butikens 

nedre våning. 
Konsumenterna visar ett 

växande intresse för etiska 
och ekologiska varor. Boden 
för certifierade varor samlar 
alla ekologiska, biodynamiska 

och etiska varor som ingår i 
flaggskeppsbutikens sortiment. 
Boden har också intressanta 
ekologiska och etiska köks- och 
presentartiklar.

I champagnenischen finns 

långt över tvåhundra mousse-
rande viner, varav hälften är 
champagne.

Champagne och certifierade varor

UPPGIFTER ALKO

lko står för service
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DRYCKFÖRSLAG ALKO 
GLAS ALKO, ÖVRIG SERVIS STOCKMANN

1. Värm upp ugnen till 150 grader. 
2. Skilj gulorna från vitorna. Häll 
vitorna i en ren och torr skål. 
Vispa vitorna till hårt skum och 
tillsätt 2 dl socker efter hand som 
du vispar.
3. Rör samman 1 dl socker, 
vaniljsockret, majsstärkelsen 
och kakaopulvret. Sikta och 
sväng försiktigt ner blandningen 
i äggvitsskummet. Tillsätt avslut
ningsvis citronsaften.
4. Täck en bakplåt med bakplåts
papper. Skeda ut marängmassan 
på pappret så att du får 10 små 
runda marängbottnar, eller en 
stor. Lämna kanterna högre än 
mitten. 

5. Ställ in plåten i ugnen och 
sänk värmen till 125 grader. 
Gräddningstiden för små ma
rängbottnar är 1 ½ timme och för 
en stor 2 timmar. Låt marängen 
svalna på ett galler. 
6. Vispa grädden till skum och
tillsätt sockret. Täck maräng
bottnen med vispad grädde 
och jordgubbar.
7. Gör chokladsåsen. Hetta upp 
grädden i en kastrull under  
ständig omrörning. Lyft kastrullen 
av plattan och tillsätt choklad
bitarna. Rör tills chokladen har 
smält. Tillsätt avslutningsvis det 
mjuka smöret för att ge såsen 
glans.
8. Häll såsen över desserten strax 
före serveringen, eller servera 
såsen separat. 

Tips: Gulorna håller sig i kylskåp 
i en kopp eller ett glas täckt med 
plastfolie. Använd gulorna inom 
ett par dagar till exempel till 
majonnäs eller i bakning.

10 pavlovor av portionsstorlek
eller 1 stor (ca 26 cm i diameter).

Maräng:
• 6 äggvitor
• 3 dl socker
• 1 tsk vaniljsocker
• 2 tsk majsstärkelse
• 1 msk kakaopulver
• 2 tsk citronsaft

Fyllning:
• 4 dl vispgrädde 
• 2 msk socker
• ca 1 ½ l färska jordgubbar

 Chokladsås:
• 2 dl vispgrädde
• 100 g mjölkchoklad
• 1 msk smör

Pavlova med jordgubbar
Den här chokladpavlovan får en fläkt av sommar 
när frukten i fyllningen ersätts med jordgubbar.

Till den dunlätta 
marängen, som 

chokladen gör fyllig, 
passar en mousserande 

eller spritsig moscato 
d'asti från Italien. Också 
en torr, fruktig och lätt 

standardchampagne är 
värd att prova.

DRYCKFÖRSLAG:

En pavlova är bra för 
oväntade gäster, eftersom 

marängen håller sig bra 
i flera dagar på torrt ställe. 
Att fylla pavlovan går fort, 

och vips har du en söt 
delikatess.
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I vilka sammanhang 
är det lämpligt 

att skåla?

Kan jag kyla vinet 
hemma i frysen?

Hur väljer jag 
drycker för 

buffébordet?

Vilken druva passar 
till rökt fisk?

Vilken dryck matchar 
med britatårta?

När kan jag lyfta glaset 
för en gratulationsskål?

Vilket vin serverar jag 
till kräftor?

Alltid aktuell


	ek02_swe_001
	ek02_swe_002-003 UUSI
	ek02_swe_004-005 UUSI
	ek02_swe_006-013
	ek02_swe_014-019
	ek02_swe_020-023 UUSI
	ek02_swe_024
	ek02_swe_025 UUSI
	ek02_swe_026-027
	ek02_swe_028-030
	ek02_swe_031
	ek02_swe_032-035
	ek02_swe_036-037
	ek02_swe_038-040
	ek02_swe_041
	ek02_swe_042-043 UUSI
	ek02_swe_044-046 UUSI
	ek02_swe_047
	ek02_swe_048-049 UUSI
	ek02_swe_050
	ek02_swe_051
	ek02_swe_052



