
Multiplikation 
och division  

för allt det goda
på festbordet

Sommaröl går 
till både fisk 
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åren är en tid för fester, skålar och skåltal. Situationen är ofta nervig 
för den som är van att hålla tal. Också föremålet för talet känner sig 
oftast lite besvärad av uppmärksamheten, även om hon eller han 
annars trivs som sällskapets medelpunkt. Allt det här beror säkert till 
en del att det är sällsynt med tal, oftast hör man dem bara i samband 

med stora bemärkelsedagar eller officiella jubileer. 

KANSKE VORE DET MÖJLIGT att sänka tröskeln? På akademiska fester och andra 
officiella representations- och festtillställningar följer man ett visst protokoll, 
men man kunde hoppas att tröskeln för skåltal kunde vara lite lägre i mindre 
officiösa sammanhang. 

ÄVEN OM DET HETER att tanken är viktigast, tycker jag det är på sin plast att klä 
de vackra tankarna i ord. Jag föreslår att det på följande kalas med mat höjs 
en skål för värdinnan eller värden som tack för inbjudan, den goda maten och 
passande drycker eller till exempel den trevliga atmosfären. Redan några 
förberedda ord gläder, talet behöver inte vara lång. 

VANLIGTVIS ÄR DET hedersgästens uppgift att hålla tacktalet, men vid informella 
träffar kan man komma överens om vem som skall göra det. Vem är först om 
att inleda en ny, trevlig tradition i kompisgänget? Tips om saken finns på 
sidorna 32–33 i tidningen. 

Tack för året hittills, tiden har kommit för att höja en skål för sommaren!
Sari Karjalainen

P.S. Alkos nya webbsidor, alko.fi, öppnas tidigt i juni. Det lönar sig att hålla
ett öga på dem, nyheter utlovas.
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Pakka-projektet genomförde under våren 2012 testköp av 
alkoholdrycker i Björneborg, Ulvsby och Sastmola. Testkunderna 
besökte samtliga Alkobutiker inom området. Butikspersonalen 
klarade sig hundraprocentigt – varenda av de unga kunderna 
uppmanades visa leg.

Testkunderna var myndiga men såg yngre ut. Med undersök-
ningen kartlades hur ålderskontrollen fungerar, alltså om unga 
som köper alkohol ombes styrka sin ålder.

Pakka-projektet gjorde testköp också i vanliga butiker, på 
servicestationer och i kiosker, sammanlagt på 57 ställen. Allt som 
allt genomfördes 170 testköp. 

Pakka är ett projekt för förebyggande av missbruk. Mera om 
Pakka-projektet i Björneborgsområdet och om testresultaten på 
adressen http://www.porinpakka.fi/ajankohtaista. 

ALKO KLARADE SIG GALANT I TESTKÖP

Rapporten för 2012 gavs ut på webben
Alkos årsberättelse och ansvarsrapport för 2012 kan läsas 
på bolagets webbsidor på adressen vuosikertomus2012.
alko.fi. På engelska finns rapporten på annualreport2012.
alko.fi. 

Rapporten är en heltäckande redovisning för Alkos 

verksamhet under året 2012 ur kundservicens, varornas 
och samhällsansvarets synvinklar. 

Rapporten finns tillgänglig bara som webbversion. Alla 
som besöker sidorna kan också spara informationen i 
PDF-format och skriva ut önskade sidor för eget behov.
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i tar ansvar

Den här spalten presenterar samhällsansvarsfrågor som är viktiga för Alko.

REDAKTÖR ANU PIIPPO 



”Jag går till Alko inför
helger och bemärkelse - 
dagar. Vanligtvis plockar 
jag med mig en butelj vin 
för matlagningen eller 
något mer speciellt till 
exempel för att ge i födel-
sedagspresent. Ja har inte 
mycket erfarenhet av Alkos 
varor, men personalen har 
lyckats ge råd om de rätta alternativen. 
Nästan varje gång ber man mig visa leg. 
Några gånger har det gått så att försäljaren 
inte bett om det. Då har jag varit i sällskap 
med min pojkvän. Jag tycker det är viktigt 
att alla ombes visa leg. Kvinna som kvinna 
blir bara nöjd av det!”

”jag handlar på Alko ungefär en gång i 
månaden. Oftast köper jag presenter till 
vännerna, men ibland köper jag en butelj 
vin till veckoslutet. Nån gång kan det bli 
några specialöl, som man numera hittar 

också på annat håll. 
Nuförtiden händer det 
mycket sällan att man 
ber mig visa leg – jag 
skulle nästan önska att 
det skulle hända oftare. 
Det jag köper väljer jag 
vanligtvis med hjälp av 
hylletikett erna, och de 
har varit fullträffar. För 
viktigare tillställningar 

kan jag be om hjälp av Alkos försäljare. Av 
dem har jag fått sakkunnig service alltid 
då jag har varit i behov av det.”
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Alkos reklamsnuttar ”Äiti ja tytär” (Mor och dotter) väckte mycket 
positiv respons år 2010. Nu visas de korta filmerna, som handlar 
om att langa alkohol, på nytt i TV i maj och augusti. 

Syftet med filmerna är att väcka diskussion och att stöda 
ungdomarnas föräldrar och kamratkrets då saken diskuteras.

Reklamsnuttarna ger en levande bild av olika slags utmanande 
situationer och vilka synvinklar man måste väga mellan. 

Filmerna kan ses också på Alko palvelee–sidorna i Youtube på 
adressen  youtube.com/user/Alkopalvelee. 

REKLAMSNUTTARNA VISAS I REPRIS

Sara Järvinen, 22,
studerande
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Tuomas Velling, 25, 
studerande

Hur är dina erfarenheter 
av Alkos säljkontroll? 
Hur har du upplevt servicen på Alko? 
Har du betts styrka din ålder? 
Hur kändes det? Hur har servicen varit i övrigt? 

Alko har förnyat broschyren om allergi och tillsatser och främmande 
ämnen i vin. Broschyren finns på både svenska och finska. Broschyren 
kan fås också via Alkos webbsidor på adressen alko.fi/forstasidan eller 
via Alkos kundtjänst (tfn 020 711 711). Broschyren är menad att fungera 
som en informationskälla för konsumenterna, och den kan användas 
också för undervisning. 

VIKTIG BROSCHYR FÖRNYADES
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TEXT MARKO PASANEN FOTO INTERSECTION PHOTOS OCH VINHUSEN

BLOMMOR 
BLOMMA

Här får alla



Kalifornien är ett av världens mest 
dynamiska vinområden. Äran för det 

tillfaller de ambitiösa företagarna, 
den högklassiga utbildningen och den 

fördomsfria inställningen.
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Palmerna frodas såväl här
i Santa Monica i utkanterna 
av Los Angeles som i de 
nordligare delarna 
av Kalifornien.
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De här vinstockarna
i Sonoma är klara 
för plantering.



iner från Kalifornien har un
der de senaste åren skördat 
lagrar med sin fylliga stil 
som bygger på de överdådi
ga smak erna av frukt i de full
mogna druvorna. 

”Vår fördel är faktiskt att 
vi inte har något behov av att 
plocka druvorna innan de har 
mognat. När man kan låta 
smakerna utvecklas, är det 
förstås lätt att gå för långt”, 
säger Laurie Hook, vinmakare 
för vinhuset Beringer. 

”Över hälften av alla jordmånstyper är represent
erade i Kalifornien”, påminner hon.

På delstatens västra kant har kontinentalplattor
nas rörelser under miljoner av år lyft upp varierande 
sediment ur jordskorpans djupare delar. Därtill måste 
en vinmakare beakta hur temperaturen varierar 
med växtplatsens höjdläge, hur sluttningarna vetter 
i olika riktningar, hur den svala havsluften rör sig i dal
gångarna... 

”Här finns en ofattbar mångfald av terroirer. Det 
är fullt möjligt att hitta en liten vingård där förhållan
dena perfekt framhäver potentialen hos till exempel 
Cabernet Sauvignon”, säger Hook med hänvisning till 
druvan som ger de värdefullaste vinerna i Napa Valley. 

”Det viktigaste är att förstå vad terroir innebär”, 
sammanfattar hon med emfas.

Men så trivs Laurie Hook också bättre ute i vingården 

än i de tempererade rostfria tankarnas svala sällskap.
Beringer grundades på 1870talet och är ett av de få 

vinhusen i Napa Valley som har lyckats fungera oav
brutet ända till denna dag. Under förbudslagstiden 
hankade sig bolaget fram genom att framställa kyrkvin. 
Före Laurie Hook har bolaget haft bara sex vinmakare.

En av Hooks hobbyer är att samla vincitat. Hennes 
favorit kommer veterligen från Aristofanes.

”Fort, kom med en kanna vin, så att jag kan fukta min 
hjärna och säga något smart...!”

Låt oss gå tillbaka i tiden 
Området är så mångfacetterat att det är svårt att hitta 
något drag som vore typiskt för den kaliforniska vin
industrin. Berättelsen om Paul Draper är dock på
något sätt mycket kalifornisk.

Han studerade ursprungligen filosofi, men utbildade 
sig sedan till önolog. Mannen som vuxit upp på en lant
gård förälskade sig i vin.

”Vinet växer ur jorden på ett naturligt sätt och för
vandlas i en helt naturlig process, utan några tillsatser, 
till något förbluffande och inspirerande. Symboliken 
i den här metamorfosen fängslade mig”.

Laurie Hook svarar för vinframställningen hos Beringer. Hon är i bild 
också på sidan 6.
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Paul Draper 
är en legendarisk 
gestalt inom 
den kaliforniska 
vinvärlden.



Två vetenskapsmän vid Stanforduniversitetet för
sökte övertala Paul till att bli vinmakare på en vingård 
de skaffat. Han gick med på förslaget då han insåg att 
terroiren där kunde producera toppviner.

Den unga vinmakaren började göra viner enligt 
instruktioner ur några praktiska handböcker från 
1800talet – Emmet Rixfords The Wine Press and The 
Cellar och fransmannen Raymond Boireaus La Culture
de la vigne. 

”På 1970talet, då man också i Bordeaux började gå 
över till allt större uttag ur vingårdarna och till att ut
nyttja teknologin i större skala, återgick vi här till för
industriella handlingsmönster. Vi försökte inte skapa 
vin, vi försökte låta terroiren uttrycka sig själv i vinet.” 

Paul Drapers tredje årgång visade den unga mannen 
att han var inne på rätt väg. Den så kallade Paris domen 
1976 var en tillställning, där de bästa vinerna från 
Bordeaux och Kalifornien jämfördes i en prestigefull 
provning. Drapers 1971 Ridge Monte Bello placerades 
på femte plats i jämförelsen.

När provningen gjordes om 30 år senare med samma 
årgångar av samma viner, blev Drapners vin den över
lägsna favoriten bland alla experter. Myten om att 
amerikanska toppviner inte skulle besitta förmågan att 
mogna med bibehållen prestige hade krossats.

Den första Rhône Rangern
Randall Grahm inledde sin bana med en examen vid 
universitetet UC Davis och genom att investera i släkt
ens lovande vingård i Santa Cruz. Hans plan var att pro
ducera Amerikas finaste pinot noir. 

”Det blev det ingenting av, jag fick helt enkelt inte till 
stånd tillräckligt högklassiga druvor”, säger Grahm. 

Hans vän, en vingrossist, importerade rhôneviner 
i små partier. I diskussionerna mellan de två vännerna 
utvecklades idén om att tillverka ett slags kalifornisk 
châteauneufdupape. Vinet blev omedelbart en fram
gång. 

”Vi hade en otrolig tur. Jag var inte speciellt kunnig 
då, och knappast någon visste att det ens växer Mour
vèdre i Kalifornien, där druvan gömmer sig under det 
fingerade namnet Mataro”, preciserar Grahm. 

Han var också bland de första som utnyttjade 
Grenache för att åstadkomma en fyllig vinstil.

”Syrah odlades i viss mån, men med svag framgång. 
I själva verket har man först nyligen insett i Kalifornien 
att det är en druva för svala klimat.”

 År 1989 pryddes tidskriften Wine Spectators omslag 
av en bild på Grahm klädd som Lone Ranger, den en
samme gränspolisen, och hans nya smeknamn: The 
Rhône Ranger. 
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Vin från 
50 delstater
Förenta staterna är den fjärde största 
vinproducenten i världen, och så otroligt 
som det låter, produceras det vin 
i varenda delstat. De bäst kända 
vinproducerande delstaterna utöver 
Kalifornien är Oregon och Washington, 
som har erhållit uppmärksamhet med 
sin stil som utnyttjar det svalare klimatet. 
Också Finger Lakes–regionen söder om 
Ontariosjön i delstaten New York har 
i viss mån nått ett positivt rykte. 

Den överlägset största andelen av 
vinerna – cirka 90 procent – produceras 
dock i Kalifornien och de främsta om
rådena där, Napa och Sonoma. I delstaten 
finns allt från minimala kultproducenter, 
som säljer sin skörd per postorder direkt 
till samlarna, till världens största enskilda 
produktionsanläggning för vin. Den tillhör 
vinhuset Gallo och producerar årligen 
över 600 miljoner liter vin.

De mest odlade druvorna i Kalifornien 
är Cabernet Sauvignon, Chardonnay 
och Merlot.

Filmen Sideways från 2004 har erhållit kultstatus. Filmen gjorde 
speciellt vinområdet Santa Barbara välkänt.

Francis Ford Coppola är 
en av filmvärldens bäst 
kända vinproducenter. 
Hans vingård ligger 
i Sonoma.

Filmen Sideways 
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COBB SALAD
För 4–6 personer 
Tillagning 20 min

• ca 1 l blandad sallat, t.ex. rucola, romaine-,
endiv- och rossosallat 

• 8 skivor bacon 
• 2 mogna avocador
• 12 körsbärstomater
• 2 skivade, genomstekta kycklingfiléer
• 1 hårdkokta ägg 
• 2 msk finklippt gräslök
• 1 dl smulad blåmögelost

Dressing:
• 3 msk rödvinsvinäger 
• 2 tsk dijonsenap 
• 1 dl olivolja 
• (finger)salt, svartpeppar ur kvarn

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

More is more, säger man i Amerika och belastar salladen med 
alla favoritingredienser på en gång. När man ännu häller upp av 
ett fylligt vitvin, är den eleganta lilla middagen för weekendsgäs-
terna klar.

En överdådets lovsång

1. Börja med dressingen. Rör samman vinägern och 
senapen. Rör ner oljan lite i sänder under oavbruten 
omrörning tills såsen tjocknar. Krydda med salt och 
peppar. Ställ dressingen åt sidan för en stund. 
2. Skölj och torka salladsbladen. Riv eller skär dem
i lämpliga munsbitar och lägg i en skål. 
3. Sprödstek baconet på medelvärme i en stekpanna. 
Lägg skivorna på hushållspapper för att rinna av. 
Klipp dem i småbitar och tillsätt dessa i salladen. 
4. Skala och kärna ur avokadorna. Tärna fruktköttet 
Klyv tomaterna och skiva kycklingfilén. Skala och 
hacka ägget fint. Lägg allt på salladsbädden. 
Häll dressingen över anrättningen och beströ den 
med den finklippta gräslöken och blåmögelosten.

Dryckförslag: 
En kalifornisk chardonnay eller 
pinot gris är förträffliga val till en 
Cobb salad. Den fylliga stukturen 
hos vinerna matchar avokadon och 
det feta baconet. De vita vinerna har 
också tillräcklig syra med tanke på 
vinägern och eventuell citronsaft. 
Den som föredrar öl kan välja 
en amerikansk ale.
 

Lyckas du inte besluta dig för om du skall ha bacon eller kyckling i din 
sallad, blåmögelost eller avokado? Blanda allt i samma sallad. Resultatet 
är en maffig Cobb salad i amerikansk stil.

ALE
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Vin med 
finländska 
händer
Marketta Fourmeaux föddes i Finland. För 
några år sedan sålde hon sin vingård på Mount 
Veeder i Napa Valley. Idag tillverkar hon vin i 
staden Napas centrum. Vinet säljs under nam
net Hand Made by Marketta och det framställs 
helt som handarbete. Produktionslokalerna har 
schaktats in under hennes hus från 1800talet. 

”Produktionsutrustningen är dock inte antik, 
utan nyaste nytt”, säger Marketta Fourmeaux. 

Lokalerna tillåter en årsproduktion på 
omkring 8000 buteljer. Druvorna köper 
Fourmeaux av sina samarbetspartner, och 
vinet säljer hon direkt till konsumenter och 
restauranger. Hon har också inlett småskalig 
export, till en början till de franskspråkiga 
delarna av Kanada och till Finland.

Marketta Fourmeaux,  som har odlat vin 
både i Frankrike och i USA, vill också framöver 
hålla sig till en låg produktionsvolym.

”Jag gör bara så mycket vin som jag klarar 
av att göra själv. Jag vill också äga mitt företag 
själv och investera måttfullt.”

Idén att producera hantverksvin fick 
Marketta Fourmeaux i Bourgogne.

”Där är det vanligt att man tillverkar vin i 
centrum, medan vingårdarna omger staden.”

Text Anu Piippo

Marketta Fourmeaux tillverkar nu vin i liten skala. Hon förekommer i 
bild också på sidan 6.

Kalifornien har egentligen 
ingen egen tradition 

av vinodling.”
Ondine Chattan

”



Numera används benämningen om en hel grupp vin
producenter, så Grahm rider inte längre ensam. Han är 
fortfarande fast i tron att rhônedruvor är framgångs
rika i Kalifornien.

”Till exempel Syrah som vuxit till exempel vid den 
svalare kusten i Santa Maria, Santa Barbara och Sonoma 
har givit några otroligt dramatiska viner.”

Biokemist och vinmakare
De kaliforniska vinmakarna betonar ofta vetenskap
ens och teknologins roll. Av universiteten i delstaten 
har speciellt UC Davis utexaminerat redan flera 
generationer av framgångsrika vinmakare. Tekno
logins synliga roll är inte överraskande – Kaliforniens 
vinområden ligger helt nära Silicon Valley. 

”Kalifornien har egentligen inte någon egen vin

odlingstradition. Kanske därför har utbildningen en 
framträdande roll här”, säger Ondine Chattan, vin
makare för vinhuset Geyser Peak.

Han har själv utbildning både som vinmakare 
och biokemist. Vetenskapen ger förutsättningar för 
exakt kontroll av de intrikata faserna i vinframställ
ningen, såsom jäsningen. Genom valet av jäststam 
och kontroll av temperaturen är det möjligt att rätt 
så säkert nå önskat resultat. När vädret dessutom 
är ganska förutsägbart, och det är möjligt att exakt 
kont rollera vattentillförseln till druvorna, har vin
makaren alla trådar i sin hand.

”Kontroll innebär insikt”, säger Chattan, ”Men 
även om man skulle plocka isär vinet till molekyl
nivån, är det alltid något som kommer an på att 
vara kreativ.”  E
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För artikeln intervjuades också Petri Aalto, som är 
chef för varugruppen viner på Alko.
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TEXT SANNA KEKÄLÄINEN FOTO LAURA RIIHELÄ DRYCKFÖRSLAG OCH GLAS ALKO SERVIS STOCKMANN, OLD TIMES OCH FOTOREKVISITA

Med de här recepten åstadkommer du mat för tio personer. 
Genom att dividera eller multiplicera ingredienserna kan du 

anpassa recepten till en familjemiddag eller en större fest.
 

ed de här recepten gör du en smörgås
tårta av ny typ. Till fiskvännerna 
kan du trilla fiskbullar, och kyckling
bitarna trär du på spett. Om det finns 
vegetarianer bland festdeltagarna, 
eller personer med mjölkallergi, mjölk
intolerans eller celiaki, kan du svänga 

ihop en stor skål med grönsallad. Servera tillbehör
en för sig i skålar och låt gästerna lägga upp sina egna 
portioner. På så sätt är det lätt att iaktta specialdieter. 
Enkelt, skojigt och gott!

1. CAPRESE MED UGNSROSTADE TOMATER
10 portioner som en del av ett salladsbord 
Förberedelser 20 min, tillagning 4 tim, sammanalgt 4 tim 20 min

•	500	g	buffelmozarella
•	1	portion	ugnsrostade	tomater	(receptet	nedan)
•	1	yvig	basilika	i	kruka
•	¾	dl	olivolja
•	fingersalt,	svartpeppar	ur	kvarn

1.	Riv mozarellan i en skål. Tillsätt tomaten och basilikabladen.
Ringla oljan över anrättningen. Krydda med salt och peppar. Rör om. 
2.	Om du önskar kan du stänka lite vit balsamicosirap eller annan 
vinäger på salladen. 

2. VEGETARISK COUSCOUSRÖRA MED OLIVER
10 portioner som del av ett salladsbord  
Förberedelser 15 min, tillagning 5 min, sammanlagt 20 min

•	5	dl	fullkornscouscous
•	5	½	dl	grönsaksbuljong
•	1	dl	olivolja	
•	¾	dl	äppelsaft
•	ca	600	g	marinerade	grönsaker	på	burk,	

t.ex.	paprika,	aubergin	och	jordärtskocka
•	1	burk	(290	g)	urkärnade	kalamataoliver
•	400	g	fetaost	eller	parmesanflagor	

(finger)salt,	svartpeppar	ur	kvarn

Dessutom:	
•	röd	pestosås	eller	mandelsås	med	örter	

(recepten	på	nästa	sida)

1.	Koka couscousen i grönsaksbuljong enligt instruktionerna på 
förpackningen. Tillsätt oljan och apelsinsaften. Rör om väl och låt dra 
i ca 5 minuter.
2.	Skär vid behov grönsakerna i mindre bitar. Tillsätt dem och 
oliverna i couscousen. Rör om väl. 
3.	Tillsätt den smulade fetaosten eller parmesanflagorna.
Krydda med salt och peppar. 
4.	Rör ner önskad sås i couscousen. Du kan också ställa fram såsen 
för sig i en skål, så kan var och en ta önskad mängd av den.

3. POTATISSALLAD MED BÖNOR 
10 portioner som en del av ett salladsbord 
Förberedelser 20 min, tillagning 5 min, sammanla gt 25 min

•	400	g	gröna	bönor
•	2	kg	kokt,	kall	färskpotatis
•	4	sommarrödlökar	med	skaft
•	4	msk	små	kaprisknoppar
•	2	dl	urkärnade	kalamataoliver
•	1	näve	basilikablad
Sås:
•	2	dl	olivolja
•	4	msk	citronolja
•	2	tsk	sötaktig	senap
•	1	½	tsk	fingersalt
•	½	tsk	svartpeppar	ur	kvarn

1.	Kapa fästet på bönorna. Koka bönorna i saltvatten ca 5 minuter. 
Sila och häll bort kokvattnet. Lägg bönorna i kallvatten för att svalna, 
så bibehåller de den snygga gröna färgen. 
2.	Skiva potatisarna. Skiva sommarlökarna med skaft och lägg löken, 
bönorna, potatisen, kaprisknopparna och oliverna i en skål. 
3.	Sammanslå alla ingredienserna för såsen. Rör om väl. 
4.	Tillsätt basilikan. 

Tips:	Du kan dryga ut salladen med mera klyvda
körsbärstomater, stekt bacon eller parmesanflagor.

3
UGNSROSTADE TOMATER
Tillagning 10 min + 4 tim

•	750	g	körsbärstomater
•	ca	4	msk	olivolja
•	ca	1	½	tsk	salt
•	½	tsk	svartpeppar	ur	kvarn
•	1	tsk	socker		

(några	kvistar	timjan)

1.	Klyv körsbärstomaterna och lägg 
dem i en ugnsfast form. Stänk lite olja på 
halvorna. Strö salt, peppar och socker på 
ytan. Tillsätt timjan om du känner för det. 
2.	Rosta tomaterna ca 4 timmar
 i 100-gradig ugn.
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4. RÖD PESTOSÅS
10 portioner som en del av ett salladsbord
Tillagning 10 min 

• 1–2 vitlöksklyftor
• 1 burk soltorkade tomater
• 50 g riven parmesanost
• ¾ dl pinjenötter eller solrosfrön
• 2 msk finklippt bladpersilja
• ca 2 ½ dl olivolja
• (fingersalt), svartpeppar ur kvarn

5.	CHILIMAJONNÄS
För 10 personer som en del av ett salladsbord
Tillagning 10 min

•	2	äggulor
•	2	msk	citronsaft
•	1	tsk	socker
•	½–1	tsk	salt
•	½	tsk	grovhackad	chili		(eller	enligt	smak)	

1.	Rör	samman	gulorna,	citronsaften	och	kryddorna	
i	en	skål.
2.	Tillsätt	oljan	under	fortsatt	vispning,	först	
droppvis,	sedan	i	en	tunn	sträng.

Tips:	Majonnäsen	lyckas	bäst	då	alla	ingredienser	
har	samma	temperatur.

6.	MANDELSÅS	MED	ÖRTER
För 10 personer som en del av ett salladsbord
Tillagning 5 min

•	ca	1	½	dl	olivolja
•	3	msk	vitvinsvinäger
•	1	½	dl	finhackade	örter,	t.ex.	basilika,

bladpersilja	och	gräslök
•	(fingersalt),	svartpeppar	ur	kvarn
•	½	dl	finhackad	mandel

1.	Sammanslå	alla	ingredienserna.	
2.	Krydda	med	peppar	och	vid	behov	med
lite	salt.

Tips:	Du	kan	köpa	mandeln	färdigt	hackad	i	påse,	
men	såsen	blir	bättre	om	du	hackar	den	själv.	
Du	kan	använda	skalad	eller	oskalad	mandel.

Dryckförslag: 
Till	ett	buffébord	passar	friska & fruktiga 
vitviner.	Du	kan	enligt	egen	smak	välja	ett	torrt	
eller	halvtorrt	vin.
Bäriga & friska rödviner	täcker	inte	de
somriga	smakerna	om	vinet	serveras	lätt	
avkylt	(ca	16–18	grader).	
Av	ölen	matchar	frisk	och	maltig	lager bäst	
festmaten.	De	som	gillar	örtiga	kryddor	kan	
också	välja	en	frisk	pilsner.	

4

6
.

7

5

1. Låt tomaterna rinna av. Skala vitlöksklyftorna. Lägg 
tomaterna och vitlöksklyftorna i en skål tillsammans 
med parmesosten, pinjenötterna eller solrosfröna och 
bladpersiljan. Tillsätt ca 2 dl olivolja.
2. Kör till pasta med stavmixer. Tillsätt så mycket olja 
att du får en lös sås som blandar sig lätt med salladen. 
Krydda med peppar och vid behov med salt. 

FRISKT & 
FRUKTIGT

BÄRIGT 
& FRISKT

LAGER

PILSNER
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8. ITALIENSKA FISKBULLAR
ca 40 små bullar 
Förberedlser 25 min, tillagning 30 min, sammanlagt 55 min

•	600	g	fisk,	t.ex.	lax,	sik	och	gädda
•	2	vitlöksklyftor
•	4	kokta,	medelstora	potatisar
•	100	g	riven	parmesanost
•	2	ägg	
•	1	dl	finklippt	bladpersilja
•	det	rivna	skalet	av	1	ekoapelsin
•	1	½	tsk	(finger)salt
•	1	tsk	vit-	eller	svartpeppar	ur	kvarn
•	¼	tsk	grovmalen	chili

På	ytan:	skorpmjöl
Till	stekning:	ca	2	dl	rybsolja	

1.	Mal fisken eller köp färdig fiskfärs.
2.	Skala och krossa vitlöksklyftorna. 
Skala och riv potatisarna. Sammanslå 
fisken, vitlöken, den rivna potatisen 
och parmesanosten. Tillsätt äggen, 
bladpersiljan och citronskalet. Krydda 
med salt, peppar och chili.
3.	Ställ massan i kylskåp för ca en halv 
timme.
4.	Trilla med fuktade händer små 
bullar av massan. Sväng dem lätt i 
skorpmjöl.
5.	Stek fiskbullarna ca 5 minuter i olja 
i en stekpanna. Oljan bör gå upp till 
halva höjden av bullarna. Alternativt 
kan du steka bullarna utan skorpmjöl 
ca 15 minuter i 200-gradig ugn.
6.	Servera fiskbullarna som sådana 
eller med chilimajonnäs. Receptet 
finns på vidstående sida.

Italienska fiskbullar ger	välkommen	omväxling	till	de	
välbekanta	köttbullarna.	Den	milda	fisksmaken	får	
spark	av	parmesan,	bladpersilja	och	en	aning	chili.

8



18 ETIKETTEN 2/2013

9. SMÖRGÅSTÅRTA MED FYLLNING 
AV SPARRISPASTA OCH SKAGENRÖRA
10–12 bitar
Förberedelser 30 min, tillagning 6 tim, sammanlagt 6 tim 30 min

•	ca	24	stora	skivor	orostat	rostbröd

Till	fuktning:	
•	5	msk	rybsolja
•	5	msk	vatten
•	3	msk	citronsaft
•	2	msk	sötad	senap		

(t.ex.	dijonsenap	med	honung)
•	½	tsk	salt

Sparrisfyllning:
•	600	g	kokt	grön	sparris	(i	ca	1	cm	bitar)
•	1	vitlöksklyfta
•	200	g	färskost
•	1	½	msk	citronsaft
•	4	msk	färsk,	finklippt	gräslök
•	(finger)salt,	svartpeppar	ur	kvar

Skagenfyllning:
•	½	rödlök
•	400	g	räkor
•	1	½	dl	helfet	majonnäs
•	4	msk	färsk,	finklippt	dill
•	1	msk	citronsaft
•	½	tsk	(finger)salt
•	¼	tsk	vitpeppar	ur	kvarn	

På	ytan:
•	2	dl	helfet	majonnäs
•	1	dl	crème	fraiche
•	dill,	gräslök,	jätteräkstjärtar,	

kokta	sparrisknoppar

1.	Blanda till fuktningsspadet. Rör samman ingrediens-
erna för de båda fyllningarna. Spänn upp ett bakplåts-
papper på bottnen av en lösringsform med 
ca 23 cm diameter.
2.	Skär bort kanterna på brödskivorna. Täck formens 
botten med brödskivor. Forma bitarna efter behov så att 
brödlagret blir fint och jämnt. Pensla av fuktningsspadet 
på brödlagret med en brödpensel. 
3.	Bred ut hälften av sparrisfyllningen på brödlagret.
Lägg på ett nytt lager bröd, fukta det och bred ut hälften 
av skagen fyllningen. Upprepa med ett lager med sparris-
fyllning och ett lager med skagenfyllning. Tryck lätt och 
försiktigt mellan varven så att alla varv får plats 
i formen. 
4.	Gör ett sista brödvarv och fukta det. Vira färskfolie runt 
formen i ett tätt lager.
5.	Lägg en skärbräda över tårtan och på den en vikt, till 
exempel en full mjölkkartong. Ställ tårtan i kylskåpet och 
låt den stå över natten så att den tar smak och stadgar 
sig.
6.	Avlägsna folien och frigör försiktigt tårtan från formen. 
Garnera tårtan. Rör samman majonnäsen och crème 
fraichen. Bred ut blandningen på det översta brödlagret 
och på tårtans sidor med en stekspade. Doppa vid behov 
verktyget i hett vatten så går arbetet lättare. 
7.	Garnera ytan med jätteräksstjärtar, sparrisknoppar
och örter.

Du	hittar	
alla	recept	som	har	

givits	ut	i	Etiketten	också	
på	webben	på	adresserna	

etiketti.fi	och
	alko.fi/matochdryck.

Bekanta	dig	med	
sidorna	som	förnyas	

i	juni.

9
Festens	läckraste	salta	överraskning	
är	här:	en	smörgåstårta	som	har	
lånat	sitt	utseende	av	en	söt	tårta.	
Mellan	brödlagren	gömmer	sig	
skagenröra	och	sparrispasta.
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10. SOUVLAKISPETT MED KYCKLING
ca 20 små spett 
Tillagning 20 min
 

•	3	msk	rödvinsvinäger
•	1	msk	citronsaft
•	1	msk	torkad	oregano	(eller	3	msk	finklippt	färsk)
•	1	dl	olivolja
•	½	tsk	(finger)salt
•	½	tsk	svartpeppar	ur	kvarn
•	4	kycklingbröst
•	ca	3	tsk	flytande	honung

Till	servering:	grillat	bröd,	tsatsiki

1.	Mät upp vinägern, citronsaften, 
oreganon och oljan i en skål. Tillsätt 
saltet och pepparn.
2.	Bulta kycklingfiléerna lite tunnare. 
Skär dem i 5 bitar på tvären. Lägg 
bitarna i kryddoljan.
3.	Grilla bitarna eller stek dem i en 
stekpanna ca 3 minuter på var sida 
eller tills köttet är genomstekt. 
4.	Trä upp köttbitarna på spett. 
Ringla lite honung på köttet.
5.	Servera spetten som sådana eller 
med grillat bröd och tsatsiki.

Tips:	Den här rätten är 
god både på buffébordet 
och på en sommarlunch 
kompletterad med en 
grekisk sallad. Du kan 
göra spetten också med 
fläskfilé (innerfilé av gris). 

10

Restaurangen L’Assiette 
Champenoise i Reims har 
kunnat gosa sig i ljuset av två 
Michelinstjärnor allt sedan 
2005. Köksmästaren Arnaud 
Lallement ger ett enkelt råd 
för sommarens fester: glöm 
inte syran. 

Då vi träffar honom i 
Champagne rekommenderar 
han givetvis champagne till 

maten. Syrligheten är dock rättesnöret också i hans mattips. Till 
entrérätt för sommarbordet väljer han portioner med tomat.

”Den lätt söta tomaten är en oskiljbar del av sommaren. Den 
kan kompletteras med parmesanost, mozzarella och basilika till 
exempel i en tomatpaj.”

Till huvudrätten av fisk rekommenderar han blanc de blanc-
champagne och till örtstarkt lamm och gryträtter blanc de noirs-
champagne. Också aperitifen är naturligtvis champagne, och 
allra hälst en helbutelj i magnumformat. E

Text Anu Piippo

Champagne 
på festbordet

Plocka	upp	
ett	behändigt	tipskort	

med	råd	för	festarrangören	
i	Alkobutiken.	Kortet	är	till	
hjälp	då	du	skall	uppskatta	

åtgången	av	drycker.	Där	kan	
du	också	se	t.ex.	den	rätta	
serveringstemperaturen	

för	olika	drycker.

Souvlakispett i	grekisk	anda,	för	omväxlingens	skull	med	kyckling.	
Spetten	serveras	med	tsatsiki	eller	chilimajonnäs.

Presentbordet	fylls
med	vackert	inslagna	
gåvor	som	kommer	
från	hjärtat.	
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Sommarens säsongsöl är lättillgängliga och friska i smaken. 
De har nog med fruktighet och aromer för att fungera både som aperitif 

och som sällskap till fisk och mat från grillen. 

Brännhett 
och iskallt

TEXT MIKKO SALMI FOTO MIKKO HANNULA
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Brännhett 
och iskallt

riskhet är det förenande 
draget hos sommarens 
säsongsöl. Paletten med 
sommarens sex säsongs-

öl är trevligt aromrik, men ändå 
sommaraktigt lätt i smaken. 

Tre olika veteöl från tre olika 
länder, en knastrande torr tysk 
pilsner, en rikare ale från Sverige 
och en garanterat exotisk saison 
från Norge lämpar sig för många 
ändamål. 

”Även om sommarölen är lätt-
ta och friska, uppvisar de en fin 
arompalett som passar till olika 
sammanhang under sommaren. 
Årets sommaröl och säsongs cider 
fungerar både för social törst-
släckning och som måltidsdrycker. 
De lätta och friska ölen är över-
raskande mångsidiga”, säger 
Mika Kauppinen, Alkos varu-
gruppschef för öl och cider.

Cirka 40 större Alkobutiker er-
bjuder också färdigt avkylda bryg-
gerivaror. Sommarölen kommer ut 
i Alkobutikerna i början av juni.

TRE TIPS FÖR 
SOMMAREN

1. ”Alla friska sommaröl och 
sommarcidrar kan serveras 
ordentligt iskalla. Sommaren 
ser till att drycken blir varmare. 
Jag rekommenderar dock ett 
traditionellt glas på hög fot och 
med tunn kant – också rödvins
glas går bra. Å andra sidan får 
man förstås använda sitt favo
ritglas på sommarsemestern”, 
säger Mika Kauppinen. 

2. ”Veteölen är lysande 
universalmatdrycker. De är 
lättillgängliga och otroligt friska, 
och de passar utmärkt till bland 
annat nordiska fiskrätter, sushi 
och annan mat med lätta 
aromer. Det kan inte gå fel. Fin
ländarna gillar också olika slags 
salladssåser med vinäger, och 
också med dem är veteölen på 
sin plats som matdryck.”

3.”Pilsner är ett garanterat bra 
val för att skölja ner halstrad 
fisk. De som önskar ett frukti
gare och mjukare öl väljer med 
fördel ett veteöl. Ett lite fylligare 
alternativ till friska och syrliga 
fiskrätter är en medelfyllig men 
ändå frisk grapefruktsaktig pale 
ale med stark humlebeska.” 

Veteölsglaset på bilden 
ingår i serien Etiketten. 
Glaset säljs på Alko. På 
sidan 24 finns en bild 
av lagerglaset i samma 
serie.
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Världens äldsta fungerande bryggeri, 
det år 1040 grundade tyska Weihen
stephan, begåvar Sommarfinland med 
ett pilsneröl. Öltypen med utpräglade 
toner av ädelhumle sägs vara alla lager  
öls urfader. En torr Weihenstephaner 
Pilsner med sin höga humlebeska är 
en förträfflig aperitif. Ölet går också 
som matdryck till många sommar

rätter, och dess bittra smak står upp 
mot till och med de allra fetaste 
rätterna och såserna. Weihenstephan 
är känt framför allt för sina ytjästa öl, 
men pilsner har man bryggt där bara 
i ett drygt årtionde. Ändå utgör 
Weihenstephaner Pilsner med sin 
friska sädkaraktär ett utmärkt exempel 
på vad pilsner är då den är som bäst.

Weihenstephaner Pilsner 

Om man önskar ett öl med 
skarpare humlebett och 
maltigare kropp, är svenska 
Sleepy Bulldog Summer Pale 
Ale ett utmärkt val. Med sin 
starka humlebeska passar 
ölet också till kraftfullare 
rätter och till och med 
grillmat. Stramheten 
från humlen passar 
också till kryddig 
och etnisk mat, 
den mun och 
smaklöksrenan
de effekten inte 
att förglömma. 
De grape
frukts och 
citrus aktiga 
dofterna 
framhäver 
ölets friskhet, 
trots att 
det har en 
väl fram
trädande 
nötig, 
medel fyllig 
maltighet.

Sleepy Bulldog 
Summer Pale Ale
 pale ale

Torrsträva aperitifer

India Saison från det norska bryggeriet Nøgne Ø är 
en exotisk bekantskap som aperitif. Det grumliga 
ölet med stöddig humlebeska har ett friskt och torrt 
inledande bett som gör ölet till en förträfflig aptitretare. 
De djärvaste kan hitta en samklang mellan ölet och till 
exempel blåmögelost och andra feta, mjuka ostar. Den 
spännande korsningen mellan två klassiska öltyper, 
india pale ale och saison, erbjuder blommiga aromer 
med trevliga inslag av grapeläsk. 

Till grillat

Sommarens 
säsongsöl kommer 

till försäljning 
i Alkobutikerna 
i början av juni.

Nøgne Ø India Saison
 saisonSPECIALITET PILSNER

ALE
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Witbier, en veteölstyp i belgisk 
stil, har fått en exotisk kick på det 
korsikanska bryggeriet Pietra, 
där det har kryddats med 
bland annat myrten, smultron
träd och en. Resultatet är ett 
halmgult, grumligt öl med 
citrustoner. Det välbalans
erade passar till rätter med 
citrusinslag, till exempel lax 
och annan fiskmat, getost
sallad och kräftor. Typiskt 
för witbier är, förutom 
citrustonerna, också 
ölets syrlighet. 

Colomba 
 witbier

Veteöl är en allt populärare öltyp, och i sommar erbjuds 
en filtrerad, gyllengul variant: Kapuziner Weissbier Kristall
Weizen. Ölet är en lämplig följeslagare till lätta rätter med 
okomplicerad smak. Dess svagt örtiga doft och milda humle
beska passar till sallader, ljus fisk och varför inte också till 
sushi. KristallWeizen är ett bra val till rätter där matens egen 
smak har företräde. Det här tyska ölet är ett bra sätt att stifta 
bekantskap med filtrerade veteöl som saknar bottensats av 
jäst i flaskan och därmed grumlighet.

Kapuziner Weissbier Kristall-Weizen 
 kristallweizen

Sommarens andra veteöl kommer överraskande från Tjeckien, lager   
ölens förlovade land. Medelfylliga Herold Bohemian Wheat Lager passar 
till alla havets håvor och står på sig också inför smakrikare sallader. 
Ölet är en veritabel mångkampare som kan användas till att skölja ner 
också rätter med tomat, lök, ägg eller ost. Även om Herold Bohemian 
Wheat Lager har ordet lager i namnet, handlar det uttryckligen om 
bärnstensgult weizenbier. Som hefeweizen, alltså ofiltrerat, represent
erar ölet den bäst kända och mest traditionella veteölstypen. Ölets doft 
kan karakteriseras som fruktig, kryddig och rentav tuggummiaktig.

Herold Bohemian Wheat Lager
 hefeweizen

Vete i glaset till maten

VETEÖL VETEÖL

VETEÖL
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HALSTRAD STRÖMMING 
OCH ABBORRE 
För 4 personer
Förberedelser 15 min, tillagning 10–15 min, 
sammanlagt ca 30 min

• 1 kg hela strömmingar och/eller
4–8 hela abborrar beroende på storleken

• havssalt i flingor
• rybsolja

1. Rensa strömmingen genom att dra bort 
huvudet och inälvorna. Spola snabbt av fisken 
med kallt vatten. Häll lite salt inuti varje ström
ming. Fjälla abborrarna. Rensa dem och avlägsna 
gälarna. Skölj snabbt med kallt vatten och salta 
på insidan.
2. Stryk halstret med matolja så att fisken inte 
fastnar i hettan. Halstra fiskarna på god glöd 
i en öppen grill eller klotgrill på båda sidor tills 
de får en vacker färg. Abborrar är som regel 
större än strömmingar och kräver därför längre 
tid. Servera genast med thaivinägrett och/eller 
apelsinrosmarinolja. 

THAIVINÄGRETT
För 4 personer 
Förberedelser 5 min, tillagning 5 min, 
sammanlagt ca 10 min.

• 1 schalottenlök
• ½–1 färsk chili
• 2 msk finklippt färsk koriander
• 2 msk (rostade) sesamfrön
• ½ dl limefruktssaft
• 2 msk sojakasås
• 1 msk rör- eller palmsocker
• ½ dl sesamolja
• 1 dl neutral rybsolja 

1. Skala schalottenlöken och finhacka den. Skölj 
och klyv chilin, fröa ur den och finhacka den.
2. Slå samman alla ingredienserna för vinägretten 
i en korkförsedd flaska och ruska om kraftfullt. Du 
kan också vispa till vinägretten 
i en skål.
3. Låt vinägretten dra en stund. Rör om den 
strax före serveringen. Häll vinägretten över den 
nyhalstrade fisken, som du vid behov kan skinna. 
Servera genast.

APELSIN-ROSMARINOLJA
För 4 personer
Förberedelser 5 min, tillagning 10 min, 
sammanlagt ca 15 min.

• det strimlade skalet av 1 (eko)apelsin
• 1 dl (nypressad) apelsinsaft
• 1 msk flytande honung
• ½ msk finklippt färsk rosmarin
• 2 tsk dijonsenap
• ½ tsk havssaltsflingor
• en stänk nymalen svartpeppar
• 1 dl olivolja

1. Tvätta apelsinen omsorgsfullt med hett vatten 
och torka av den med hushållspapper. Strimla 
skalet med citrusjärn eller hyvla tunna flagor ur 
skalet med fruktkniv och skär dessa ännu finare 
med kniven.
2. Tillsätt apelsinskalet och saften samt 
honungen i en kastrull. Koka upp blandningen 
och låt den sjuda ett par minuter på medelvärme. 
Tillsätt rosmarinen och ställ åt sidan tills bland
ningen är ljummen.
3. Vispa senapen, saltet och pepparn i en skål. 
Häll i oljan droppvis under oavbruten vispning. 
Tillsätt avslutningsvis apelsinblandningen och 
vispa såsen slät. Servera apelsinrosmarinoljan till 
nyhalstrad fisk. Skinna och bena vid behov fisken 
och häll sedan såsen över fisken.

Halstring är ett förträffligt sätt att tillaga sommarens fiskar på grillens 
glöd. Blanda till ett par lättlagade såser endera med asiatiska nyanser 
eller med aromer av apelsin och rosmarin. Då du öser av såsen på den 
nyhalstrade fisken blir det mat för måns. En lämplig dryck till den feta 
strömmingen är en god och aromatisk pilsner. Till abborre väljer man 
med fördel ett fruktigt friskt veteöl med citrustoner.

Halstrad sommarfisk, 
thaivinägrett och 
apelsin-rosmarinolja
TEXT ELINA JYVÄS FOTO LAURA RIIHELÄ
DRYCKFÖRSLAG OCH GLAS ALKO  
KÄRL OCH TEXTILER STOCKMANN OCH FOTOREKVISITA

Till den fetare ström-
mingen passar pilsner 
och till den ljusa abborren 
veteöl. Också lager är ett 
friskt val till halstrad fisk.

DRYCKFÖRSLAG

PILSNER

LAGER

VETEÖL
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Vilken dryck skall jag välja till sparrisen?
Ljuva maj kommer med sparris och 
sparrisviner. Juho Kosonen på Alko 
Stella i S:t Michel rekommenderar 
dock att prova också med öl till 
sparrisen. Dessutom tipsar han om 
lämpliga drycker till sommarens 
jordgubbar. 

TEXT ANU PIIPPO FOTO SAMI FUNKE OCH ISTOCKPHOTO

Till sparris kan man välja ett vin endera ur 
smaktyperna friskt & fruktigt eller nyanserat & 

strukturerat. 
Om man serverar skirat smör eller hollandaisesås 

till sparrisen, lönar det sig att plocka upp ett friskt vin 
med hög syra och markanta mineraler. Till exempel de 
franska rieslingvinerna från Alsace har de syror, mine-
raler och de citrustoner som gör vinerna till eminenta 
sparrisviner. Också de aromatiska muskatvinerna från 
samma region kompletterar sparrisens smak på ett 
perfekt sätt.

Ett annat bra alternativ är sauvignon blanc-vin. Dess 
vinbärsdoft har toner av örter, mineraler och till och 
med krusbär. Syrorna och de citrusaktiga aromerna 
fungerar utmärkt med sparris. Bland regionerna lönar 
det sig att rikta in sig på franska Loire, Nya Zeeland 
eller Chile. Man skall inte heller glömma de österrikiska 
grüner veltliner-vinerna eller de halvtorra tyska riesling-
vinerna.

Vad passar till sparris?

Man kan också uppmärksamma vårens ankomst och 
sparris premiären med ett friskt och torrt mousserande vin.

Om man vill välja ett öl till sparrisen bör det ha samma 
egenskaper som sparrisvinerna, de skall alltså vara friska och 
aromatiska. Inhemsk lager är en bra följeslagare till sparris. 
Ett annat alternativ är veteöl, vars friska citrusaromer sitter 
också fint med sparris.” E

”

Passar alla mousserande viner 
till jordgubbar?

Jordgubbar och mousserande vin är en sommarklassiker. Blotta tanken på dem 
får det att vattnas i munnen.

Om jordgubbarna serveras i form av en tårta eller bakelser, väljer man ett halvsött eller 
sött mousserande vin. Till exempel de söta italienska mousserande vinerna, endera vita 
eller rosé, smakar också gott till de här bakverken.

Om jordgubbarna serveras naturell med till exempel vispgrädde, kan man välja allt 
från torrt till sött mousserande vin. Valet av vin beror då på de egna smakpreferenserna. 
Jordgubbar och vispgrädde fungerar garanterat med ett sött, mousserande muskatvin. 
Å andra sidan är torr champagne till jordgubbar en klassiker.

Mitt svar blir alltså: Vilket som helst mousserande vin går fint till jordgubbar.”

”

På den här 
spalten besvarar 
Alkos personal

frågor kunderna
ofta ställer.
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Sommaren är här!

Förutom tidningen lönar det sig att hålla också 
Etikettis webbsidor på adressen etiketti.fi i minnet.
De förnyas i juni, precis som också Alkos webbsidor, 
och finns på adressen alko.fi/etiketti. Sidorna 
innehåller aktuell information och alla recept som 
har givits ut i tidningen.

Nummer två av Etiketten är ett säkert sommartecken.
I sommarnumret ger vi tips för såväl stora som 
små fester. 

1.6
Skolavslutningarna, ett 
traditionellt sommartecken, 
infaller i år för många skolor 
på lördagen 1.6. 
Bra tips för mat och drycker 
till examensfesten ingår 
på sidorna 14–19. Där finns 
bland annat receptet för en 
annorlunda smörgåstårta. 
I artikeln ges också lätt- 
tillämpade dryckförslag 
för buffébordet.
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BRÖLLOP OCH ANDRA 
SOMMARFESTER
När du planerar ett bröllop eller någon an-
nan viktig fest, bör också valet av drycker 
träffa rätt. Alkos försäljare bistår gärna med 
sin expertis. Det lönar sig också att lägga 
på minnet att man kan boka en privat 
konsultation med en expert i över 80 
Alkobutiker landet runt. Mera om saken på 
adressen alko.fi/dryckeskonsulten.
Besök sidan och boka tid för en konsulta-
tion, det kostar dig ingenting!
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SOMMARENS SÄSONGSÖL 
Alkos sommaröl kommer ut i Alkobutikerna i början av juni. Det finns allt som 
allt sex sommaröl, och alla är lätta och lättillgängliga. Läs om ölen och till 
vilken mat de passar på sidan 20 i den här tidningen. 

Kalendern 
16.5 – 26.9
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alendern REDAKTÖR ANU PIIPPO FOTO LAURA RIIHELÄ, MIKKO HANNULA, MARK NISKANEN OCH ISTOCKPHOTO
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TYCK TILL OM TIDNINGEN!
Du minns väl  att du kan ge respons – också på varje nummer
av Etiketten – på Etikettis webbsidor etiketti.fi. Där finns en sida där 
man kan utvärdera det färska numret av tidningen och komma med 
egna förslag till artiklar. Bland dem som deltog i förfrågningen om det 
sista numret för år 2012 utlottades sex Unik-tygservetter. Vinnare blev 
Marjo Kannisto från Storå. Grattis! Bland deltagarna i förfrågan som 
gäller det här numret utlottas tre Unik-kassar med fack för sex buteljer.

BÄREN KOMMER
Sommaren är rätt tid för 
att njuta av alla bär som 
mognar då. Etikettens 
förnyade Slutackordet-
sida presenterar den här 
gången receptet för en lätt 
jorgubbsdelikatess. Ta dig 
en titt på sidan 50! 
Tips om drycker som 
matchar jordgubbsgott 
finns också på spalten 
Frågat på sidan 25.

ÖPPETTIDER KRING SOMMARENS HELGER
Dagen före Kristi himmelsfärdsdag, 
onsdag 8.5 har Alkobutikerna öppet klockan 9–20. 
Inför midsommaren har Alkobutikerna öppet 
torsdag 20.6 klockan 9–20 och
på midsommaraftonen fredag 21.6 klockan 9–12. 

GLÖGG INTRESSERAR OCKSÅ 
I BÖRJAN AV ÅRET
På Etikettis webbsidor frågades i 
början av året om läsarna dricker 
glögg också efter jul. 60 procent av 
de drygt hundra läsare som svarade 
angav att de gör så, medan 40 pro-
cent hade fått sin glöggkvot fylld. 

Glögg är en trevlig, värmande 
dryck till exempel för stugpremiären, 
speciellt om man råkar ha kvar 
oöppnade buteljer i skåpet. 

Kolla upp den nya, aktuella frågan 
på ingångssidan för webbportalen 
etiketti.fi!

Kräftorna är sommarens höjdpunkt, anser 
saxnissarnas vänner och hälsar med glädje 
kräftpremiären, som infaller mot slutet av 
juli. Kommer du ihåg vilka viner kräftorna 
kräver? Uppdatera ditt minne på adressen 
etiketti.fi. Med söktermerna ”rapu” och 
”ravut” hittar du goda tips om kräftviner.

21.7

Nästa nummer av 

Etiketten
utkommer

26.9
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Harri Vainio tror
att då de anställda, 
arbetsgivaren och före-
tagshälsovården tar sig an 
ett gemensamt program 
mot missbruk, leder det 
till en vändning mot det 
bättre.
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Man får tala 
om alkohol

Det är svårt att förebygga alkoholproblem inom 
arbetsgemenskapen, för finländarna har en välvillig inställning 

till fylledrickande. Det är dags att tala allvarligt om saken, 
anser generaldirektör Harri Vainio vid Arbetshälsoinstitutet.  

n stor del av finländarna nedvärderar sin 
egen alkoholkonsumtion och de därmed för
knippade riskerna för hälsan och den egna 
sociala välfärden. Företagshälsovården 
stöter på fenomenet dagligen, men det är 

svårt att göra något åt saken. På många arbetsplatser är 
alkohol tabu, något man tiger om.

”Utgångspunkten för att förändra ett skadligt beteende 
är att människan är beredd att se sig i spegeln. Tyvärr sker 
det här vanligtvis först då problemen redan har hopat sig. 
De hopar sig därför att ingen vill se dem”, säger general
direktör Harri Vainio vid Arbetshälsoinstitutet.

Enligt Vainio vore det idealiskt, om vi kunde lära oss att 
känna igen vår situation redan innan vi hamnar i svårighe
ter. Han rekommenderar för alla som använder alkohol att 
föra dagbok över sin konsumtion.

”Folk har en benägenhet att uppskatta sin alkohol
konsumtion i underkant. Dagboken ger en verklighets
trogen bild av läget och fungerar som väckarklocka, om 
man håller på att förlora kontrollen över drickandet.”

Allför ofta behövs en väckarklocka av ett tråkigare slag 
– ett olycksfall i arbetet, en varning av chefen, vårdhänvis
ning, en leversjukdom, skilsmässa eller till exempel att ett 
barn blir omhändertaget av socialmyndigheterna.

”Den stora frågan är, hur arbetsgivaren och företags
hälsovården tillsammans och i god tid kunde påverka att 

ingen behövde få en varning eller vårdhänvisning för över
driven alkoholkonsumtion.”

En kulturfråga
Vainio betonar också den allmänna kulturens och alko
holpolitikens roll, för arbetslivet kan inte lösgöras från det 
övriga livet. Som alkoholkonsumenter hör finländarna till 
den ostliga kultursfären.

” Till exempel i Sverige är alkoholkulturen på en sundare 
botten än i Finland. Det är förunderligt, hur också de 
allvarliga följderna en fylla kan ha fortfarande presenteras 
som humor i finländsk tvunderhållning.”

”Man borde åtgärda tvreklamen som vädjar till de 
unga med sinnebilder. Till exempel i Frankrike är alkohol
reklamen strikt reglerad.”

Vid sidan av att begränsa reklamen ytterligare skulle 
Vainio överväga en hårdare beskattning av alkohol samt 
att man skulle förkorta de tillåtna öppettiderna för res
tauranger med utskänkningsrättigheter för att minska på 
totalkonsumtionen av alkohol och skadorna därav.

”Tillgängligheten av alkoholdrycker och priset inverkar 
på totalkonsumtionen. Alko innehar naturligtvis en viktig 
roll som försäljningsmonopol för starkare drycker.”

 Vainio betonar, att han inte verkar för att Finland skall 
införa en förbudslag. Han väntar sig att folk skall erkänna 
fakta då de ser dem.

TEXT JORMA LEPPÄNEN FOTO HANNA LINNAKKO
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arbetar för förebyggandet av alkoholskador 
inom arbetslivet. Både institutet och Alko 
sorterar under social- och hälsovårds- 
ministeriet som svarar för styrningen 
och utvecklingen av alkoholpolitiken. 

Arbetshälso-
institutet

”Vårt sätt att förhålla oss till och använda alkohol 
lämnar ett och annat att önska. Det är oroande att också 
kvinnor har börjat använda alkohol i allt större grad. Förr 
var det allmänt att en arbetare drack en flaska brännvin 
på lördagen och var nykter resten av tiden. Nuförtiden 
dricker också hans fru alkohol nästan dagligen.”

Fumlandet syns i arbetslivet
De direkta kostnaderna som användningen av alkohol 
orsakar samhället har uppskattats till cirka en miljard euro. 
Då man tar med de indirekta kostnaderna, till exempel 
minskad arbetsprestation och bortfall av arbetsinsatser, 
uppgår summan till cirka sex miljarder euro.

”Det är mycket svårt att uppskatta de verkliga kostnad
erna. Delvis beror det här på att man inte vågar prata 
öppet på arbetsplatserna om problemen som har ett sam
band med alkohol.”

”Alla inser säkert, hurdana förluster det kan leda till 
om arbetsförmågan försvagas av en fylla eller baksmälla. 
Mycket kan hända, om en anställd eller en företagare inte 
orkar koncentrera sig på sina uppgifter.”

Överdrivet alkoholbruk inverkar naturligtvis också 
på hur länge folk i medeltal orkar arbeta och hur de mår 
i arbetet.

 ”Kollegernas och chefernas fumlande återspeglas 
i arbetsteamet, och atmosfären lider. Kulturen där man 
tiger leder till att man tittar snett på varandra, till att det 
bildas kotterier, till att alla mår sämre på jobbet och till att 
produktiviteten försämras.”

”Det att alkohobruket leder till att folk i arbets för ålder 
insjuknar och dör orsakar väldiga national ekonomiska 
förluster. Samtidigt handlar det om tragedier som det är 
omöjligt att mäta i pengar.”

En förändring är möjlig
Arbetshälsoinstitutet har i sina undersökningar utrett pro
blem som alkohol orsakar på olika slags arbetsplatser och 
sökt metoder för att förebygga dem.

”I ljuset av forskningsresultaten verkar det som 
om vi skulle ha nått en kulminationspunkt. Ute på 
 arbetsplatserna har man en ganska positiv inställning till 
tidiga interventioner och program mot missbruk. Även om 
man skulle förringa problemen, medger man på ett all
mänt plan att de finns.”

En förutsättning för att ett program mot missbruk skall nå 
resultat, är att saken upplevs som viktig inom arbetsgemen
skapen, betonar Vainio. Om programmet införs uppifrån, 
kan det upplevas som förmynderi från arbetsgivarens sida

”Det handlar inte om förmynderi utan om träning och 
stöd. Inom företagshälsovården kan läkaren, sköterskan 
och vid behov en psykolog hjälpa människor som inte får sin 
alkoholkonsumtion under kontroll med egna medel. Man 
borde eftersträva att man inte blir stämplad för att man 
söker hjälp.”

Enligt Vainios syn på saken vore det bra om företagshälso
vården kunde utreda varje medarbetares alkoholvanor med 
regelbundna förfrågningar.

”Det är viktigt att förstå att även om vi lyckades få alla stor
förbrukare under kontroll i morgon, skulle vi fortfarande ha 
kvar hälften av alla skadliga effekter alkohol ger upphov till.”

”När de anställda, arbetsgivaren och företagshälso vården 
tillsammans tar sig an ett förebyggande program, ger det 
garanterat resultat. Det här reflekteras också i den allmänna 
alkoholkulturen.”

I det förebyggande arbetet är det väsentligt att sköterskan 
och läkaren på företagshälsovården ger tillräckligt med tid 
för att lyssna på den anställda. 

”I stället för att koncentrera sig på i vilket skick levern är, 
lyssnar man på människan och hjälper henne eller honom 
att se sin egen situation och vilka förändringar det krävs 
i levnadsvanorna”, sammanfattar Vainio. E



2/2013 ETIKETTEN 31

arje gosse minns garanterat 
sin första fiskfångst. Jag har ett 
bevis av min första fisk i form 
av ett svartvitt fotografi, där 
jag som åttaåring står i morgon

dimman vid Brännforsen i Vichtis och 
håller upp en abborrpinne på minst 
femton centimeter framför kameran. 

Någon vidare fiskare blev det aldrig av 
mig. Jag äter gärna fisk, och jag lyssnar 
gärna på fiskehistorier. En bra berättare 
drar slugt historien framåt utan att 
överdriva, till den punkt där skaran av 
lyssnare börjar inse att det är nåt lurt 
i storyn. 

Vid en bastuträff med lumparkompis
arna lyssnade vi andaktsfullt på Ollis 
berätt else om en fisketur i Karibien. 
Berättelsen om kampen mellan den 
målmedvetna mannen och en kämpestor 
blå marlin var en stolt saga. Slutet på 
berättelsen fick oss att titta under lugg 
på varandra. Den stolta fisken gav sig 
aldrig, den dök ner i djupet för att göra 
harakiri då den kände krafterna tryta. 
Därifrån var det en enkel match att 
vinscha upp fisken i båten.

För den storyn får Olli varje gång sina 
fiskar varma på vår årliga träff.

JAAKKO SELIN

Varje gosse minns 
garanterat sin första 

fiskfångst. ”

”

George och Yvette
Jag är bättre på att hantera en filékniv 

än ett svirvelspö. Filékniven är den där 
oskarpa, breda kniven man träffar på då 
man får en bit fisk på tallriken. 

Experterna på bordsetikett anser att 
det här med fiskkniv numera är bara en 
vacker gest, så omsorgsfullt som dagens 
fisk benas senast i köket. Det lär inte 
heller vara meningen att sluka fisken i så 
stora bitar att man inte märker ett ben.

Någon fiskkniv behövde jag aldrig
i Sardinien, där jag en natt med fullmåne 
hamnade mitt upp i bybornas vrakätar
fest. Gummor, karlar och småknattar 
pulsade omkring i strandkanten och 
viftade att jag skall komma med. De vred 
loss havsborrar från strandstenarna och 
en av gummorna klöv dessa skickligt 
i tu. Sedan tog man ett tio liras mynt och 
skrapade… någonting ur skalet. Med en 

gest upp mot natthimlen bjöd man också 
mig på den rödgula delikatessen. Det var 
fullmånsrom.

När jag återvände till hotellet 
berättade jag till bartendern om den 
kulinariska upplevelsen. Han tjoade till, 
gjorde korstecknet, puttade ner en butelj 
av husets bästa rosévin i en ishink och 
rusade till stranden. Det låg något slags 
mångalenskap i luften.

Den kvällen tillbringade vi vid en 
öppen spis inlindade i en härlighet av 
syrligt vin, frasigt vitt bröd och rom som 
spred en kraftig lukt av hav.

För någon tid sedan hittade jag mig själv 
i ostronbaren på ett hotell i Hongkong. 
I en vitrin med iskross hade man lagt 
fram några ostron av varierande storlek. 
Vid varje ostron fanns en liten griffel
tavla där man upplystes om från vilket 
av världshaven ostronet hade fångats, 
när det skett och vilken champagne som 
matchade ostronets smak perfekt. Dess
utom hade varje ostron givits ett namn. 
Bakom vitrinens glasruta trånade bland 
annat George och Yvette på att plockas 
upp av en pengastinn gourmand. 

Vänta bara, den här historien skall jag 
dra för kompisarna på nästa bastuträff. E
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ABC för skåltal 
När skall jag lyfta glaset? Hur tackar jag kvällens värd eller värdinna? 

Här kommer några enkla tips!

tikett och god ton syftar helt enkelt till att visa att man uppskattar den 
andra. Sederna lever med tiden, och när man kan grundreglerna kan man 
också avvika från dem. 

Strikta regler iakttas nuförtiden egentligen bara i speciellt formella
situationer, såsom i statliga och akademiska sammanhang. I friare 

sammanhang kan man handla spontant, men ibland kan det vara skojigt att liva upp vissa 
gamla seder. Det lönar sig inte att ställa ribban alltför högt – man kommer alltid långt med 
en blick och ett leende. Tanken är viktigast!

OM SKÅLAR 
I ALLMÄNHET

KLINGSKÅL OCH ANDRA SKÅLAR 

•  Ett tal kan inledas så att man klingar lätt i glaset för att be om uppmärk-
samhet. Det lönar sig att vänta i ro tills festdeltagarna tystnar så att man 
kan inleda talet.

•  ”Talaren avstår för talets tid från sitt glas men håller det i sin närhet för 
att bjuda en skål. Man kan gärna stöda sig på ett minneskort där man 
har antecknat talets huvudpunkter”, tipsar Susanne Ehrnrooth. 

•  En kärnfull inledning och lysande avslutning gör talet oförglömligt. 
Inled talet med en kort anekdot, en aforism eller en dikt som passar in 
i situationen. Betona att det är en ära att få hålla talet.

•  Talet avslutas med att bjuda en skål, varefter man flyttar blicken med en 
lätt bugning först på dagens hjälte, sedan hedersgästen och sist på de 
övriga gästerna. Handen med glaset följer blickens riktning. Gesterna 
bör vara behärskade och lätta.

•  Öva in talet och gesterna i förväg, gärna inför provpublik.

PÅ TAL OM TAL

•  På stora fester, såsom bröllop och stora bemärkelse -
dagar, kan det vara bra att avtala i förväg vem som 
skall inneha rollen som toastmaster, en ceremoni- 
mästare som är värdens assistent. 

•  Toastmastern presenteras för gästerna genast i 
början av tillställningen, varvid gästerna upplyses 
om att de som vill hålla tal kan anmäla sig hos 
honom. Då kan han fördela turerna och presentera 
talaren före talet.

TOASTMASTER

•  Syftet med en festlig skål 
är att förhöja stämningen. 
Man greppar glaset 
elegant i stjälken, alltså 
den tunna ”pelaren”, för att 
handen inte skall värma 
drycken.

•  I början av festen höjer 
värden sitt glas i riktning 
mot dagens hjälte eller 
hedersgästen och önskar 
gästerna välkomna. Det 
räcker att lyfta glaset till 
ögonhöjd.

•  ”Höj glaset, titta i ögonen 
och kom ihåg att möta 
blicken på nytt sedan du 
har smuttat på drycken. 
Det förstärker budskapet”, 
betonar vett- och 
etikettkonsulten Susanne 
Ehrnrooth.

•  Man bör undvika att klinga i glasen. Det räcker med att
höja glaset, nicka och le. Så undviker du också att göra bort dig.

•  Till exempel på en studentfest smuttar man bara lite åt gången av drycken och 
lämnar sedan tillräckligt för den eventuella gemensamma välkomstskålen. 
Om glaset är tomt då någon bjuder en skål lyfter man glaset med alla de andra. 

•  ”En bra värdinna eller värd ser alltid till att glasen fylls på några minuter före 
välkomsthälsningen, om det ser ut att gästerna troppar in i små grupper”, säger 
varuinformationschef Taina Vilkuna på Alko.



•  Vänskapsskålar mellan två personer är ett trevligt sätt att 
knyta kontakter i olika riktningar kring bordet. Då lyfter till 
exempel värdinnan sitt glas mot sitt sällskap till vänster och 
denna besvarar gesten genom att söka ögonkontakt och 
höja sitt glas med höger hand, speciellt om det är en herre. 

•  Den som tar initiativet skall säkra att den man vill skåla med 
är beredd, och till exempel inte äter eller pratar med någon. 

•  ”Jag anser att vänskapsskålar är ägnade att skapa en 
avslappnad atmosfär på en fest”, säger Susanne Ehrnrooth. 

•  Man skålar helst inte i öl eller snaps, även om till exempel 
kräftskivor har sina ritualer. Beroende på tillställningens 
karaktär kan snapsar kräva snapsvisor, som många har stiftat 
bekantskap med just på kräftskivor eller akademiska fester.

VÄNSKAPSSKÅLAR
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•  Det hör till seden att gästen tackar för en
fest med ett kort eller genom att ringa upp 
värdinnan.

•  Den nyblivna studenten minns sina gäster med 
ett tackkort eller sin studentbild. 

•  En vacker blombukett som värdinnan får
i efterhand är kronan på besöket.

DAGEN EFTER

•  Vanligtvis önskar värden gästerna välkomna vid en aperitif innan man 
förflyttar sig till bordet. 

•  ”Det kommer an på värden att ge ett tecken på när det är dags att smaka 
på den första drycken”, berättar Taina Vilkuna. 

•  Samtidigt kan värden berätta om vinvalet och kort presentera gästerna för 
varandra. 

• ”Vid bordet skall man inte smaka på drycken innan värden
 har givit sitt tecken, även om han skulle glömma att göra det”, påminner
 Susanne Ehrnrooth. Enligt etiketten får man alltså sitta torr i munnen till dess.

ALLMÄNNA BORDSSKÅLAR

•  En välkomstskål kan vara också alkoholfri. Dagens 
hjälte kan efter den första skålen hålla sig till 
alkoholfritt speciellt om gästerna kommer klasvis 
under dagens lopp.

•  Också på brickan med mousserande vin borde 
det alltid finnas ett tydligt urskiljbart alkoholfritt 
alternativ, som dock bör sekundera huvuddryckens 
färg. På sommarens fester kan man komplettera 
champagnen eller det enklare mousserande vinet 
med en bål som smaksatts med unga svartvinbärs-
blad och rabarbersaft, även om färgen skulle avvika 
något från huvuddrycken.

Litteratur:
Koivula, Kirsti: Järjestä juhla: ohjelmavastaavan käsikirja (2004)
Kämäräinen, Eija: Käytöksen kultainen kirja: hyvä käytös, hyvät tavat (2005)
Larsson, Sofia: Nykypäivän etiketti: tavat, tyyli, käytös (2008)
Lassila, Sirkka: Uusi käytöksen kultainen kirja: hyvät tavat -luonteva käytös (1997)
Moikkari, Mikko: Moikkaajan muistikirja (2010)

Valonen, Helena: Hyvä minä: luontevan käytöksen kirja (2012)

•  Rätt tid för tacktalet är då desserttallrikarna har dukats fram, dessertvinet 
hällts upp och gästerna har hunnit smaka på desserten.

•  ”Oftast är det hedersgästen som håller tacktalet”, säger Taina Vilkuna.
•  Tacktalet följer välkomsttalets längd och stil. I talet tackar man värdinnan 
för maten å allas vägnar.

•  Om värden har ställt sig bakom sin stol för att hålla välkomsttalet gör den 
som håller tacktalet på samma sätt. Att ställa sig upp är ett bra sätt att 
fånga festdeltagarnas uppmärksamhet så att man kan börja talet. 

•  Ibland hör man rådet att tacktalet skall inledas ”från rent bord”, alltså då 
huvudrätten har dukats ut och bordet putsats upp. Visst kan man hålla 
tacktalet då, men det är festligare att tacka värdinnan för den helhet en 
festmåltid utgör då man också har hunnit smaka på desserten.

TACK

KOM IHÅG OCKSÅ ALKOHOLFRITT

Etikettreglerna 
på de här sidorna är grund
regler, som kan avvika inom 
olika kulturer. Till exempel 

hedersgästens placering kan 
enligt olika etikettregler vara 

både till höger eller vänster om 
värden, i Finland dock oftast 

till vänster. 
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Alsace är idylliska byar, solsken och frodig 
husmanskost. De bastanta rätterna 

får sällskap av fruktiga vitviner.

TEXT PIRKKO KOIVU FOTO CHRISTOPHE DUMOULIN, PIRKKO KOIVU, 
ISTOCKPHOTO OCH GETTY IMAGES

druvors 
rikedomar
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lsacevinerna har fötts till att vara mat
viner. Det faller sig alltså naturligt att 
samtalet ganska snabbt glider in på mat 
då man pratar om vin med en alsassisk 
vinodlare. 

Sambandet mellan det lantliga alsass
iska köket och vin är intressant, för fruktigt vitvin är 
inte det första man tänker på som sällskap till korv, 
matpajer och chark och delikatesstallrikar. Provsmak
ning visar dock att kombinationen fungerar, och pro
ducenterna ger ytterligare exempel.

”Munsterost går fint till gewurtztraminer, och det 
är vanligt att dricka riesling till fläskkött”, upplyser oss 
Jean-Baptiste Adam, som har en biodynamisk vin
gård i Ammerschwihr. 

I Alsace är maten mättande och långa måltider en del 
av kulturen. Jean Baptiste Adam avnjuter dagligen en 
lång, trerätters lunch hemma. ”Efter en bastant lunch 
orkar jag med eftermiddagens jobb, arbetet i vingården 
är fysiskt. Middagen är lättare, kanske bara en sallad.”

Våren är sparristid
Om man besöker Alsace på våren kan man inte undgå 
sparrisen. Torgstånden och restaurangernas menyer 
prunkar av fin vit sparris, som har vuxit på de egna 
åkrarna och grävts upp tidigt samma dag. 

”Många dricker gärna muscat till sparris. En lätt 
muscat fungerar också fint som aperitif ”, berättar vin
producenten Philippe Zinck i byn Eguisheim.

Zinck betonar att vinet bör vara friskt. Han anser att 
vinets aromer inte får vara alltför aggressiva. Dessutom 
lämpar sig ett friskt vin väl som matvin.

”Typiskt för alsacevinerna är att de matchar med olika 
sorters mat, och inte bara från det alsassiska köket”, 
säger Philippe Zinck. 

Sommelierer gillar alsaceviner, så man träffar på 
dem på toppkrogarnas listor i många länder. Vinerna 
kombineras med mat än ur det franska köket, än ur till 
exempel det thailändska.

”Eller det skandinaviska”, påminner Hubert
Trimbach. 

Philippe Zincks vingård ligger
i byn Eguisheim. Ortnamnen 
i Alsace påminner om tiderna 
då området har tillhört Tyskland 
(nedan).

Jean-Baptiste Adam an-
ser att vinet mår bättre 
i en vingård som sköts 
enligt biodynamiska 
principer. (längst t.v.)

Många av vinerna i 
Alsace tillsluts med 
naturkorkar, även om 
det har blivit vanligare 
med skruvkapsyler.
(t.v.)

Till ljus fisk, en gräddig 
sås och matiga tillägg 
är det gott med 
en torr pinot gris.
(nedan)
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Trimbach är en gentleman med de 
grå tinningarnas charm. I årtionden 
har han rest världen runt för att göra 
Alsace och familjens viner kända. Trim
bach vet, att vinerna från Alsace är 
populära i Sverige och i Finland. 

”De går fint till finländska fiskrätter, till 
exempel rökt fisk.”

Hubert Trimbachs egen favoritdruva är 
Riesling. 

”Riesling är de gröna druvornas konung, 
långlivad och syrarik. Men också pinot gris 
är ett utmärkt matvin, bara det är friskt och 
torrt. Vinet går fint med till exempel vitt 
kött.”

Enkelt och invecklat på en gång
Alsaces rikedomar består av sammanlagt 
sju druvor: de gröna Muscat, Pinot Blanc, 
Riesling, Gewurtztraminer, Sylvaner och 
Pinot Gris och den blåa Pinot Noir.

Vinstilarna växlar från torr till söt. 

Därtill kommer de mousserande alsace 
vinerna, crémants, som är de näst populär
aste i Frankrike efter champagne. 

Producenterna i Alsace vill framhäva 
fruktigheten hos vinet, så några ektoner 
hittar man varken hos de röda eller de vita 
alsacevinerna. 

För konsumenten är Alsace ett relativt 
enkelt vinområde, för druvan anges på 
etiketten. Saken kompliceras av att ett vin 
som inhandlats som torrt kan visa sig vara 
halvtorrt. Detta retar bland annat Hubert 
Trimbach. 

”Alsaces image har lidit skada av att pro
ducenterna började framställa halvtorra 
viner. Nu håller man med att återgå till den 
torra stilen.”

Flera producenter har numera försett 
den bakre etiketten med märkning om var 
vinet placerar sig på axeln sött–torrt. Infor
mationen finns också alltid på hylletiketten 
i Alkobutiken.

Landskapet kännetecknas 
an idylliska, kompakt 
bebyggda byar. (t.h.)

Hubert Trimbach är känd 
som budbärare för 
vinodlarna i Alsace.

Pinot Gris ger viner där stilen
varierar från lätta viner med låg 
syra till tämligen fylliga, frodiga och 
halvsöta viner. Aromerna är lätt 
parfymaktiga och rökiga. Torr pinot 
gris passar till ljus fisk, kyckling och 
annat ljust kött. De fylligare vinerna 
passar också till lever, njurar och 
annan inälvsmat.
Riesling har den högsta syrahalten 
bland druvorna i Alsace och ger viner 
som tål lång lagring. Stilen varierar 
från heltorrt till sött. Smaken påmin-
ner om citrusfrukter. Riesling går fint 
till fisk, skaldjur, fläskkött och surkål. 
Heltorr riesling passar till ostron.
Gewurtztraminer stavas i 
Tyskland Gewürtztraminer. Det här 
är kanske världens mest aromatiska 
druva, men i Alsace varierar arom-
styrkan och sockerhalten beroende 
på odlaren. Många anser att doften 
och smaken hos de här vinerna för 
tanken till rosenblommor. Vinet går 
lämpligen till exotiska orientaliska 
rätter eller starka ostar.
Pinot Blanc ger mjuka viner med 
en neutral fruktarom. De har vare sig 
för hög syra eller överdriven arom. 
Vinerna kan med lätthet kombineras 
speciellt med olika milda och känsliga 
rätter. Speciellt fint med pinot blanc 
går fisk och skaldjur, sallader och 
bufférätter.
Muskat är en aromatisk druva, 
men i vinerna varierar aromstyrkan 
beroende på producenten. Smaken 
och doften påminner om färska 
vindruvor. Torr muskat fungerar 
som aperitif och som sparrisvin. 
Sylvaner ger friska, lätta viner med 
ganska neutral smak. Vinerna passar 
till kallskuret, fisk och skaldjur samt till 
buffébordet. 
Pinot Noir är också i Alsace en 
rödvinsdruva, men pinot noir-vinerna 
där är annorlunda än i till exempel 
Bourgogne. Ofta är vinerna oekade, 
och smaken är lättare och fruktigare 
än vad som är vanligt hos pinot noir. 
Också färgen är vekare. Vinerna går 
fint till lätta kötträtter, kallskuret och 
getost. 

Druva enligt 
maten
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Minnen från Tyskland
Alsace har under århundradenas lopp till
hört än Tyskland, än Frankrike. Somliga 
kallar regionen vid dess tyska namn Elsass. 
Både före och efter andra världskriget var 
Alsace en del av Frankrike. De tyska ort
namnen, matstilen och korsvirkeshusen 
påminner om det tyska arvet. 

Också druvorna i Alsace är bekanta från 
tyska viner. Efter som klimatet är varmt och 
soligt är alsacevinerna dock fylligare och 
alkoholhalten högre än hos de tyska mot
svarigheterna.

Geografiskt är det inte långt till Tysk
land. 

”På klara dagar ser man Tyskland bra 
härifrån”, pekar Sylvie Vogt ut över land
skapet från de högst belägna vingårdarna 
i byn Wolxheim. 

Alsace har närapå tusen vinproducen
ter. Bland dem finns stora kooperativ och 
vinhus med flotta produktionsanlägg
ningar och butiker, och å andra sidan små, 
hemtrevliga vingårdar mitt uppe i smala 
bygränder.

Sylvie och Thomas Vogts vingård på elva
hektar hör till de senare. Även om arealen 
är liten, kan man hitta alla de sju druvor
na där. 

Sylvie Vogt anser att det inte är lönt att en 
producent koncentrerar sig bara på ett par 
druvsorter. Orsaken låter bekant:

”Det är bra att ha många olika druvor för 
att vinerna skall gå ihop med olika slags 
maträtter.” E

OFTA TURKOS 
HYLLETIKETT

De flesta vitvinerna från Alsace 
ingår hos Alko i klassen nyanserat 
& strukturerat, vars signaturfärg 
på hylletiketten är turkos. De är 
torra eller halvtorra viner med 
hög syra och även mineraler. 
Definitionen passar in speciellt på 
många rieslingviner från Alsace.

En del av rieslingvinerna samt 
pinot blanc- och pinot gris-vinerna 
från Alsace har placerats i klass en 
friskt & fruktigt med grön signatur - 
färg på hylletiketten. Vinerna har 
hög syra, precis som de nyanse-
rade och struktur erade vinerna, 
men är därtill frodigt fruktiga. 
Söthetsgraden varierar från torr 
till halvsöt.

En liten del av alsacevinerna 
hamnar i gruppen mjukt & lätt. De 
här vinerna, med ljusgul signatur-
färg, är torra, med lena syror.

Om vinet är halvtorrt eller 
rentav sött, men saknar hög syra, 
hittar man vinet i gruppen milt & 
sötaktigt med orange hylletikett.

Med smaktyperna kan man 
stifta närmare bekantskap i 
Alkobutikerna, där man också kan 
plocka med sig ett informations-
kort som berättar om saken. 

Man håller på med att 
återgå till den torra stilen.”

Hubert Trimbach

”

Många alsaceviner 
passar fint till sparris. 
Läs Juho Kosonens 

tips på sidan 25 
i den här tidningen.

Thomas och Sylvie 
Vogts lilla vingård 
utandas en hem-
trevlig atmosfär. 
Familjen odlar alla 
druvor som används 
i alsaceviner. 

R
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n



 

38 ETIKETTEN 2/2013

Planeringen
utgår från kunden

Urvalsprocessen

Alkos sortiment på 2700 varor är resultatet av omsorgsfull planering, som 
syftar till att hitta de varor som bäst motsvarar kundens behov. Läs här om hur 

sortimentet planeras och hur urvalsprocessen går till i praktiken.

Finländarna visar allt större intresse för frågor 
kring etisk handel. Också efterfrågan av 
ekologiska varor ökar.” Kirsi Erme, vininköpare

Alla aktörer i branschen kan offer
era Alko sina varor. Vi får årligen 
flera tusen offerter både från 
Finland och från utlandet.

Sedan offerterna har granskats ber inköparna om att 
få varuprover för sensorisk bedömning. Minst fem 
bedömare poängsätter produkten bland annat genom att 
utvärdera smaken, förpackningen och priset i förhållande 
till kundgruppens behov och det existerande sortimentet. 

Varje arbetsdag under hela året 
börjar med provning, för på 
morgonen är sinnena skarpast. 
Under en provning provsmakar 
man vanligtvis på cirka 20 olika 
produkter.

Provsmakning hör till inköparnas viktigaste arbetsuppgifter. 
Proverna sväljs inte ner, utan spottas ut efter att man har roterat 
vätskan i munnen. Provning kan vara påfrestande för munnen, 
men övning hjälper.” Kasper Kukkonen, inköpare av starka drycker

”

”

Offerterna
kommer in

Offerterna
behandlas

Varuprover
begärs

Provsmakning
och varu-
beskrivning

TEXT ALKO OCH ANU PIIPPO FOTO SUSA JUNNOLA ILLUSTRATION OSMO PÄIVINEN
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Specialvaror kan tas upp i sortimentet 
så snabbt som inom tre månader från 
sista inlämningsdagen för offerter. 
Normalt tar processen 6–8 månader. 
Alkobutikerna presenterar nya varor 
nästan varje vecka.

llt som allt åtta experter svarar för valet av 
drycker till Alko. Fem av dem har koncentre-
rat sig på viner och tre på bryggeriprodukter 
och starka drycker. Var och en har sina precist 
avgränsade ansvarsområden och expertisom-
råden. I urvalsprocessen deltar också experter 

från Alkos kvalitetskontroll. 
Sortimentet utvärderas och planeras fortlöpande under 

årets lopp. Planeringen kräver ständig uppdatering av den 
egna kompetensen samt utveckling av förståelsen för kun-
dernas behov. 

Det vidaste perspektivet i planeringsarbetet handlar om 
att följa med globala trender och hur efterfrågan utvecklas, 

medan det mest fokuserade perspektivet kan handla om att 
sätta sig in i responsen från enskilda kunder.

Kunden kan välja mellan att ge respons via portalen alko.fi,
genom Alkos kundtjänst eller genom försäljarna. Årligen 
erhåller Alko ett par tusen önskemål som gäller sortimentet.

Planeringen resulterar i en inköpsplan. I arbetet med att 
ställa upp planen beaktar inköparna det redan existerande 
sortimentet. I början har man ett stort antal utvecklingsidé-
er, men i den slutgiltiga inköpsplanen platsar bara produk-
ter som bäst fyller kundens behov. Ur inköpsplanen fram-
går, vad slags produkter Alko för stunden köper till sitt sor-
timent. Inköpsplanen offentliggörs två gånger om året, i maj 
och i november.  E

Produkten som bedöms vara bäst tas upp i 
varu sortimentet. Efter köpbeslutet utarbetas en 
varu beskrivning, vars innehåll kunden kan ta del av på 
hylletiketten. Därefter prissätts varan och den erhåller 
en identitet i Alkos system. 

Efter förmiddagens provningar består arbetsdagen av offertbehandling, 
möten och leverantörskontakter. Varje vecka får vi besök av tillverkare 
och säljare som förmedlar nyttig information om sina produkter och om 
branschnyheter.” Karina Tiihonen, vininköpare

”

”Kundrespons med anknytning till sortimentet handlar ofta om önskemål om enskilda 
varor, vilket är förståeligt. Sortimentet konkurrensutsätts dock för att alla skall ha en 
likvärd chans att få sina varor placerade i Alkos hyllor. Önskemålen med utgångspunkt 
i en bestämd produkt översätts i inköpsplaneringen till en dryckstil, varvid flera 
än bara en aktör kan offerera ifrågavarande stil till Alko.” Timo Tossavainen, vininköpare

Provsmakning
och varu-
beskrivning

Laboratorie-
analys

Inköp av
produkten

Prissättning
och varu- 
nummer

Kontroll av 
första leverans- 
prov

Distribution
till Alko- 
butiken

Innan en produkt slutgiltig tas upp i sorti
mentet kontrolleras dess kvalitet med prover 
ur en importleverans, eller, i fråga om en 
inhemsk produkt, ur ett produktionsparti. 

Varan kan
köpas av
kunden



Inköpsteamet, som består av Timo Tossavainen, Anu Rajahalme, Kirsi Erme, Mika Kauppinen, Kasper Kukkonen, Heini Salonen, Karina Tiihonen 
och Petri Aalto, samlades i provningsrummet på Sundholmen i Helsingfors.
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Vad betyder egentligen de olika typerna av 
sortiment på Alko?
Syftet med det ordinarie sortimentet är att täcka 

finländarnas behov så bra som möjligt till den del 

som gäller Alkos monopolförsäljning. Största delen 

av varorna i Alkos sortiment intresserar både den 

breda publiken och entusiaster. Alko klassar in 

dem i olika sortimentkorgar enligt efterfrågan, och 

på basis av de här korgarna distribueras varorna till 

Alkobutikerna. 

Med säsongsvarorna syftar Alko till att 

bemöta kundernas behov vid olika tider av året, 

såsom på sommaren och under julsäsongen. 

Servicesortimentet syftar till att säkra ett tillräckligt 

brett totalurval också i varustilar som är mindre 

efterfrågade, men som är viktiga med tanke på 

sortimentets nivå som helhet. Dessutom tar vi 

upp mera sällsynta varor med begränsad tillgång, 

främst med tanke på entusiaster.

Hur många varor består sortimentet av?
Allt som allt finns där cirka 2650 varor, varav 

cirka 1600 är viner, 700 starka drycker och 

350 bryggeriprodukter. Dessutom har Alko ett 

beställningssortiment med cirka 1500 varor som 

kompletterar det ordinarie sortimentet eller har en 

begränsad efterfrågan bland kunderna. 

Varför utgår en del av varorna ur sortimen-
tet? 
Av tre orsaker. Den viktigaste är svag efterfrågan, 

varvid försäljningen inte täcker kostnaderna för 

varan. De övriga orsakerna är att leverantören själv 

beslutar att lägga ner produkten eller att varan är 

behäftad med något kvalitetsfel. 

Varför talar Alko om opartiskhet?
Lagstiftningen förpliktar bolaget till att vara opar

tiskt och ickediskriminerande, och principerna hör 

till grundpelarna för Alkos verksamhet. De utgör 

utgångspunkten också för sortimentsplaneringen 

och valet av produkter. Vi vill erbjuda alla produkter 

en rättvis chans till att tas upp i vårt varusortiment 

och därigenom erbjuda kunden det bästa möjliga 

sortimentet.

Mika Kauppinen

Försäljningen av förfalskade varor har ökat också inom Finlands närområden. En varas 
kvalitet, lagenlighet och säkerhet utvärderas, förutom med sensorisk bedömning, 
också med analyser på Alkos eget laboratorium (ACL). Vi känner också leveranskedjan 
allt från produktionsanläggningen.” Anu Rajahalme, vininköpare

Vi syftar till att täcka behoven hos alla våra kundgrupper så bra som möjligt. I dag ökar 
hobbyer med anknytning till drycker kraftigt inom alla varugrupper, såväl inom viner 
och öl som inom starkvaror.” Mika Kauppinen, varugruppschef för bryggeriprodukter och starkvaror

Vi följer med internationella och inhemska trender. Vi införskaffar kunskap både ur 
undersökningar och genom besök på mässor och hos producenter varvid vi bekantar 
oss med särdragen hos produktstilar. Vi erhåller mycket nyttig information också av 
leverantörerna.” Petri Aalto, varugruppschef för viner

 

Vanliga frågor om sortimentet

”

”

”

Kunderna kan beställa såväl varor ur beställningssortimentet som varor som inte ingår i den 
egna Alkobutikens ordinarie sortiment. Varorna kan levereras till valfri Alkobutik. Då bör man 
dock tänka på att det tar sin tid, då varan levereras till butiken enkom för kunden.”
Heini Salonen, varugruppskoordinator, cider och longdrinkar

”
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TEXT LINDA MARTIKAINEN FOTO  OUTI PYHÄRANTA / HELSINGIN SANOMAT

En stor vän av ost
Violinisten Pekka Kuusisto turnerar flitigt världen runt. 
Då det kommer till grilldelikatesser litar han på vännerna.Är du vid behov bra på att 

komponera i köket?
Det tar sig. Jag har inspireran-
de kökskonstnärer i närkretsen 
och försöker lära mig av dem 
så gott jag kan. 

Du reser mycket i ditt yrke. 
Vilket av de internationella 
köken är din favorit?
Läget är det samma som i 
musiken: jag har inte bara en 
favorit, utan jag försöker fiska 
erfarenheter balanserat och på 
så bred front som möjligt.
 
I vilken situation dricker 
du vin?
Nästan vilken som helst. Oftast 
rött, även om grüner veltliner 
de senaste månaderna har 
givit flera fina upplevelser. 
Stora rödviner har genom 
tiderna beskrivits med de 
mest älskvärda ordval, och jag 
skriver under dem alla.

Vilken slags mat föredrar 
du på turnéerna?
Det beror helt på resmålet. 
Jag måste medge att efter 
en lång dag med övningar 
känns det ofta himmelskt att 
ringa till hotellets rumsservice 
och beställa något riktigt trist. 
Måltiderna efter konserterna är 
ofta oförglömliga redan enbart 
för den euforiska atmosfärens 
skull.
 
Hur skulle du tillaga 
en fårfiol?
Jag skulle bjuda in kompisar till 
köket för att diskutera saken. 
Sedan skulle vi öppna en 
flaska vin och ta oss verket an. 

Har du någon favoritdiet?
Nej, men jag uppskattar de 
hälsosamma effekter njut-
ningen har. 

Salt eller sött?
Salt. 

Är du en ostvän?
Ja, det är härligt att hänga vid 
en ostdisk. Också på det här 
området är det svårt att ange 
någon favorit, men till exempel 
comté är alltid god. Också 
ostarna som har hämtat sina 
aromer bakom ladugården 
tilltalar mig starkt, givetvis med 
en matchande dryck.

Vad för slags sommar
delikatesser grillar du helst?
Jag är inte någon speciellt 
aktiv grillare, kanske för att jag 
tillbringar så mycket tid i säll-
skap av skickliga grillmästare. 
Jag stoppar med tacksamhet 
i mig allt som landar på min 
tallrik.

Pekka
Kuusistos 

bästa smakminnen 
är kopplade till barolo 

och Pallastunturi.

Har du hemliga matlaster?
Ostbrickor lyckas som oftast 
ropa ut mitt namn. En underlig 
förmåga.

Ett smakminne du 
inte glömmer?
För cirka femton år sedan 
avnjöt jag och några vänner 
en barolo i toppklass. Jag 
minns inte årgången, men 
jag tror jag förstod något nytt 
om smaksensationer just då. 
Ungefär i samma tider festade 
jag in det nya året i en natio-
nalpark norr om Pallastunturi. 
En bekant parkvakt hyvlade 
rensteksflagor i en stekpanna. 
Smör och lite öl, inget desto 
underligare, och jag skall aldrig 
glömma det. E

Pekkas 
renskav 
med ölspad
för 4 personer

•  500–600 g halvtinad 
renstek 

• smör
• 1 flaska eller burk öl
• salt
• svartpeppar ur kvarn               

Tag ut renköttsbiten ur 
frysen för att tina ca 1 
timme i förväg, då blir det 
lättare att skära köttet. 
Välj en bra kniv och börja 
tälja flagor från någon av 
kanterna

Bryn de ännu delvis 
frysta köttflagorna i en 
stekpanna. Använd smör 
frikostigt. 
Flytta över flagorna i en 
kastrull eller gryta och 
tillsätt ölet. Krydda med 
salt och peppar. Låt koka 
sakta på svag värme tills 
köttet mjuknar. Tillsätt vid 
behov vatten. 

Om du önskar kan du 
använda också t.ex. bacon 
och lök i rätten.

Servera renskavet 
med potatismos och 
lingonröra. 

Om renskav känns för 
mäktigt på sommaren, 
kan du spara receptet i 
väntan på hösten och 
lingonen.

makminnen
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osévin är populärt 
som aldrig förr i Stock
holm, åtminstone på 
sommaren eller då 
staden annars be gåvas 

med solsken. Då betraktar svenskar
na bokstavligen världen genom rosa
färgade glas. 

”Så fort solen går i moln försvinner 
också rosévinsglasen. Det är helt klart 
en sommardryck, och när vädret blir 
svalare återgår folk till vit och röd
vin”, säger Sören Polonius, huvud
sommelier för Restauranggruppen F12 
i Stockholm. 

Enligt Polonius har trenden cirka 
fem år på nacken. Den uppskattningen 
skriver sommelieren Fredrik Horn på
Operakällaren under. Båda härleder 
trenden till Côte d’Azur, närmare sagt 
till Cannes på franska Rivieran.

”Svenskarna som har semestrat där 
ville ha rosévin också här hemma”, 
säger Fredrik Horn.

 ”Och ser man nån dricka rosévin vid 
Stureplan så rullar trenden på”, fyller 
Sören Polonius i. 

Efterfrågan på rosévin har ökat också 
i Frankrike. Den globala produktionen 
av rosévin ökade med omkring femton 

procent under 2010talet. Också i Frank
rike började rosévinets andel av vinkon
sumtionen öka i början av 2000talet.

Till maten och som bubbel
När en trend fortsätter byter den ofta 
form. Också i Sverige har rosévin blivit 
en matdryck precis som vilket vin som 
helst. Sören Polonius är inte längre helt 
säker på om man kan tala om rosévin 
som en trend. 

”Trender är något som kommer och 
går, men rosévin har redan blivit något 
av en vana”, säger han.

Möjligheten att kombinera rosévin 

För stockholmarna är rosévin den populäraste sommardrycken 
 och en chosefri måltidsdryck.

Rosévinet 
erövrade Sverige

TEXT RISTO PAKARINEN FOTO ISTOCKPHOTO

Också Alkos sortiment av rosévin 
breddas igen till sommaren. Sor-
timentet kommer då att omfatta 
ca 30 roséviner. Smakalternativ 
erbjuds från torrt till sött och 
från lätt till fylligare. Dessutom 
innehåller sortimentet ca 20 
mousserande roséviner, varav 
fyra är roséchampagne.

Sommarens 
rosévinsutbud

Rosévin är ett 
förträffligt val till 

Cobb salad. Receptet 
hittar du på sidan 11.
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och mat har upptäckts också på Opera
källaren.

”Enligt min uppfattning är rosévin ett 
utmärkt lunchvin, som går fint till fisk
rätter, skaldjur och sallader”, samman
fattar Fredrik Horn. 

Där fransmännen gör en skarp dis
tinktion mellan aperitifrosé och mål
tidsrosé, är svenskarna klart generös
are. 

”Då det gäller rosévin är folk inte 
precis så petiga som då det handlar 
om övriga viner. Rosé dricker man till 
många olika rätter, som en lämplig kom
promiss.”

Det finns ett undantag för den hårda 
kopplingen mellan rosévin och somma
ren: roséchampagne.

etiketti.fi
Läs mera om rosévin på etiketti.fi. 

Använd sökordet ”rosee”.

”Den säljer bra året om, intressant 
nog. Över hela vintern hade vi en butelj 
rosévin beredd i kylskåpet, men ingen 
beställde den, men av rosé champagne 
gick det åt flera buteljer”, berättar 
Sören Polonius. 

Trenden fortsätter
Sören Polonius ser fram emot att  
i sommar kunna servera goda roséviner 
från Österrike.

”Vi söker eleganta roséviner från 
svalare områden, såsom österrikiska 
Kremstal eller Kamptal. De får gärna 
ha en aning bärighet”, säger han.

För sällskapsändamål har man också 
ut vecklat olika slags cocktailar på rosé
vinsbas. För ett par decennier sedan 
var modedrycken i Stockholm en drink 
som kallades Dagens. Den blandades 
till av vitvin och Sprite. Man har utveck
lat en motsvarande drink med rosévin.

”På vissa ställen blandar man rosé
vin med apelsinläsk och is.”

Både Polonius och Horn är säkra 
på att rosévin kommer att behålla sin 
popularitet. 

”Jag tror också att rosétrenden kan 
vara den sista stora vintrenden av det 
här slaget”, säger Fredrik Horn.  E



ALKO ALAVO TUURI
• Adress: Onnentie 7, Tuuri 
• Butiken flyttade in i fastigheten
 i maj 2005
• Butiksyta 275 m2
• Personal: butikschef och 
 fem försäljare

Vesa Peltonen hjälper Seppo Ala-
Pynttäri att hitta ett lämpligt rödvin 
för middagsbordet.

Ninna Koivunen och Jukka Raittinen tror på teamarbetets kraft.

.
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Bröderna Slava och Sergei Vyborov
lovordar butikens sortiment och prisnivå.



ynen är förstummande. Vi 
befinner oss i Alavo i Södra 
Österbotten. Framför oss tor
nar ett kolossalt venetianskt 
palats.

Vi stiger in genom dörren till Ruokapuoti, 
köpcentrets matbutik. Det är lätt att urskilja 
Alkobutiken i vimlet.

I Tuuri är allt – eller i varje fall det mesta 
– stort. Alkobutiken har en ganska liten bu
tiksyta, men ett brett sortiment.

”Tuuri och vår butik får på sommaren be
sök av folk från hela landet. För att alla skall 
hitta något som passar deras smak, har vi 
byggt upp ett så mångsidigt sortiment som 
möjligt. Efter renoveringen för ett år sedan 
fick vår vinavdelning ökade utrymmen”, 
berättar butikschefen Ninna Koivunen.

Livat på sommaren 
Ninna Koivunen påminner att inte bara 
megaköpcentret utan också det stora hus
vagnsområdet och många evenemang 
lockar folk till Tuuri: Miljoona Rock, lopp
marknaden Miljoona Kirppis och hund
utställningen Miljoona Koira. Också 
reality serien som bär byns namn har gjort 
orten känd.

”På sommaren söker våra kunder spe
ciellt vitviner, mousserande viner, long
drinks och öl. Till sommarmånaderna tar vi 
också alltid in lite mer speciella öl varianter 
och viner. Vi vill erbjuda service också till 
de kunder, som är vana att handla i stor
stadsbutikerna.”

Julen är den andra högsäsongen, men 
klart kortare. Då ökar speciellt efterfrågan 
på rödvin och konjak.

Också lyxvaror säljer
Försäljaren Vesa Peltonen är butikens öl
expert.

”Säsongsveteöl, pils och ljus lager tycks 
vara speciellt populära. I sortimentet ingår 
också produkter från inhemska småbryg
gerier. Speciellt de unga kunderna föredrar 
numera specialöl.”

Alavo Tuuri är också en taxfreebutik. Det 
innebär att sortimenet har utökats med till 
exempel lyxkonjak och champagne. Man 
ser ofta utländska kunder som kan fråga ef
ter mycket dyra varor. 

Som belägg för detta får kunden besök av 
bröderna Sergei ja Slava Vyborov. De är 
hemma från S:t Petersburg men har redan 
länge varit bosatta i Finland.

”Här finns ett bra sortiment och hög
klassigare varor än i Ryssland”, bedömer 
Sergei.

 
Vi syftar till bra…
Butiken är känd också för sin goda service. 
I personalen ingår kundserviceambassa d
ören Sinikka Kontteli, som är på semester 
utomlands då vi besöker butiken.

Stopp där ett ögonblick, vad då för 
 ambassadör?

”Alko har utsett 22 anställda, som är 
speciellt bra på att betjäna kunder
na, till kundserviceambassadörer. Idén 
är att ambassad örerna, som rör sig 
i par, skall sparra de övriga försäljarna 
i kundservicesitu ationer”, berättar Ninna 
Koivunen. 

Också personalen på Alko Alavo Tuuri har 
redan blivit sparrad av ambassadörerna.

”I det sammanhanget avgav vi i butiken 
också ett kundlöfte. Framöver skall vi 
satsa speciellt på at erbjuda tilläggstjänster. 
I praktiken betyder det här att då kunden 
till exempel köper mousserande vin, så 
tipsar vi på eget initiativ till exempel om rätt 
serveringstemperatur.” 

Då servicen i Tuuri nyligen utvärde rades 
med mystery shoppingmetoden, alltså med 
hjälp av testkunder, erhöll butiken fulla 
hundra poäng.

Kan det här vara enbart god tur?
Det visar sig att österbottningarna har ut

vecklat en lämplig formulering för det här: 
”Vi syftar ju till att det ska bli bra, men det 
vill nu bara bli till prima.”

Försvinnande naturresurs
Vi försöker ta reda på vad det här med att 
vara österbottning går ut på i dagens läge. 

Aino Väisänen från  Alavo har kommit 
för att handla chilenskt rödvin till en kött
gryta. Hon uppskattar att österbottning
arna är rejäla, raka och flitiga.

”Vi är inte kalldragna så där som förr  
i tiden. Då fick man det redan hemifrån, 
då man måste arbeta hårt redan vid  unga år.” 

TEXT MATTI VÄLIMÄKI FOTO MIKKO LEHTIMÄKI

I Tuuri är allt stort
Alko Alavo Tuuri är känd för sin särdeles goda service. Livet där är avspänt och 

inte alls kalldraget, som man kanske kunde förvänta sig i det finska Södra Österbotten.

På sommaren 
besöker folk från 
hela landet Tuuri 

och vår butik.”
Ninna Koivunen

”
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Artikeln är den tionde
i serien om  Alkobutiker. 

Vi har tidigare presenterat 
Alko Äkäslompolo, Sulkava, 

Kuhmo, Kuppis, Hangö, 
Ulvsby, Arkadia, 

Helsingfors-Vanda och
Åbo centrum Saluhallen. 



Ninna Koivunen, Vesa Peltonen 
och Jukka Raittinen betjänar 
kunderna med en österbottniskt 
avspänd stil. (t.v.)
 
Aino Väisäsen säger att
i Österbotten velar man inte 
utan uppskattar raka ord. (ovan)
 
Mauri Pellonpää är stolt över
sina rötter. (t.h.)

Mjölkkokt 
potatis
eller abborre 
från Alavo?
Traditionsrätten i Alavo är 
”maito pernat”, mjölkkokt potatis.  
Klyftad potatis kokas mjuka i  
vatten, sedan ersätts kokvattnet 
med mjölk , man tillsätter en 
klyftad lök (lööki på den lokala 
finska dialekten) , och så får 
det hela koka upp. Rätten 
serveras med rågbröd och 
saltströmming. En skiva sylta 
eller aladåb på brödskivan sitter 
fint. Försäljaren Vesa Peltonen 
på Alko rekommenderar en frisk 
inhemsk eller utländsk lager till 
måltiden.

Vattendragen i Alavo ger 
bland annat abborre och gös.

”Abborre och gös påminer 
om varandra. Båda trivs med 
till exempel sydafrikanska eller 
chilenska torra och fruktiga 
viner. Dessa får gärna ha också 
lite citrustoner.”

”En del anser att österbottningarna 
saknar humor, men det är inte sant. Men 
vi velar inte, utan uppskattar rakt prat”, 
funderar hon.

Liisa Aho har kommit för att hämta vit
vin från Andernas nedre sluttningar för att 
skölja ner gös från Alavo. Hon har bott på 
orten i 40år, men kommer ursprungligen 
från Tavastland.

”En del österbottningar kan vara lite 
spartalade, men inte är tavastlänningarna 
heller några pratmakare”, säger hon med 
ett skratt.

”Hederliga, företagsamma, raka.” Så säger 
också Seppo Ala-Pynttäri och Mauri
Pellonpää från Alavo som besöker butiken. 
Också Markku Häkkinen från Aura skri
ver under omdömet

Man ska hinna språka
Försäljaren Jukka Raittinen hann  göra en 
nästan tjugo år lång avstickare till Helsing
fors, innan blodet drog honom tillbaks till 
hemorten Virdois. 

”Här i Österbotten är det fint när folk 
inte har så himla bråttom hela tiden utan 
har tid att språka sinsemellan…”

Också till det här har österbottningarna 
ett talesätt: ”Så bråttom att man inte hinner 
säga annat om katten än att den är ett lång
svansat djur”.

Jukka är en entusiastisk amatörskåde
spelare. På sommaren kan man beundra 
 honom på Kotala byateater i Virdois där 

han spelar seminör Siimanen i pjäsen 
Poikamiespankki. Försäljaren Vesa Pelto
nen spelar black metal på sin elgitarr. Sång
rösten är inte tillräckligt vacker och klar för 
den här sköra musikgenren.

Tuuri är en spelmansnejd. Enligt 
traditionen avlade kompositören Toivo 
Kuula ett kort besök här för att födas, 
och Pauli Hanhiniemi i Kolmas nainen är
bygdens son. Topi Sorsakoski kom från 
grannkommunen Etseri, men dit är det 
bara ett stenkast så han räknas nästan som 
egen.

Lagarbete bär långt
Som om det här inte vore nog, har hela 
arbetsteamet skådats på himlen över Alavo.

”På teamdagen, som syftar till att bevara 
arbetsförmågan, var vi uppe och flög med 
flygklubben Ähtärin Ilmailijat. Alla som 
ville fick också prova hur det är att styra 
planet. Spännande var det”, berättar 
Ninna Koivunen.

”Med lagarbete klarar vi av våra uppgif
ter också i butiken. Om det inte går som 
i Strömsö nån dag så ger kompisarna kraft.”

Försäljarna har också sina egna varu
ansvarsområden. 

”Till exempel vinernas värld är så mång
facetterad att det är bra att någon koncen
trerar sig på den och delar med sig av sin 
kunskap till de andra försäljarna. Med sam
arbete kommer man långt”, betonar Ninna 
Koivunen. E
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PORTALEN ALKO.FI FÖRNYAS 
Alkos nya webbsidor öppnas  i början av 
sommaren. Sidorna har förnyats helt såväl 
tekniskt som till utseendet och innehållet. 

En av de största förbättringarna är att 
sökfunktionen har blivit mycket effektivare. 
Den bygger på Google, ett sökprogram som 
många känner väl, så det är lätt att göra sök. 

Ur användarsynpunkt är det också viktigt 
att sidorna framöver alltid anpasssar sig till 
den apparat där de används, det må sedan 
vara en smartphone, en dator eller en 
läsplatta.

De nya sidorna öppnas i juni på adressen 
alko.fi.
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MODELLEN FRÅN BODEN 
PROVAS I TRE BUTIKER

Certifierade varor, alltså eko- eller 
rättvisemärkta varor, har nu i ungefär 
ett års tid varit framme i en egen 
avdelning i flaggskeppsbutiken Alko 
Arkadia i Helsingfors. Avdelningen, 
som kallas Boden, finns i gatuplanet.

 Kunderna som är intresserade av 
de här varorna har varit nöjda med 
den nya grupperingen. Under som-
marens lopp testas presenteringen 
och grupperingen av certifierade 
varor också i tre andra butiker. Test-
butikerna är Alko Iso Omena i Esbo 
och Tiiriö i Tavastehus, där de här 
varorna utgör en egen grupp, och 
Alko Muurame, där hyllkanterna har 
försetts med tilläggsinformation om 
varorna. Kunderna kan ge respons 
på experimentet direkt till butiks- 
personalen, genom att använda en 
respon s apparat i butiken eller genom 
att skicka ett e-postmeddelande till 
adressen respons@alko.fi.

AVVIKANDE ÖPPETTIDER
I samband med helgerna har Alkobutikerna  
öppet enligt följande:

Dagen före Kristi himmelsfärdsdag
onsdag 8.5 har Alkobutikerna öppet 9–20

Inför midsommar
har Alkobutiker öppet torsdag 20.6 9–20
och fredag 21.6 9–12

LÄSARUNDERSÖKNINGENS 
RESULTAT KLARA
Etiketti-Etikettens läsare 
och användarna av webb-
sidorna etiketti.fi fick
i december–januari delta 
i en läsarundersökning som 
utfördes av Rian Oy. Enligt 
resultaten ansågs tidningen  
vara sakkunnig, pålitlig och högklassig, men 
ha utrymme för förbättring vad gäller att vara 
inspirerande och nära. Läsarna är mycket nöjda 
med tidningen som helhet, medelvitsordet blev 
4,12 på skalan 1–5. Av dem som svarade var 
nästan två tredjedelar av åsikten att de föränd-
ringar av tidningen som har genomförts under 
de två senaste åren har gått i rätt riktning. Var 
tionde av alla som svarade besökte tidningens 
webbsidor minst en gång i veckan. Mest tittade 
man in för att läsa om mat och dryck samt för 
att få tips av olika slag.

Bland alla som deltog i läsarundersökningen 
utlottades två presentkort på 100 euro till valfri 
restaurang. Lotten föll på Jarmo Rusi i Salo och 
Eeva-Liisa Saavalainen i Esbo. Tack till alla som 
svarade!
   

Nya presentpåsar
På sommaren vill man ha friska färger. Man kan glädja sig själv eller någon an-
nan genom att packa ner buteljen i en presentförpackning med blommor i klara, 
glada färger. Presentpåsen Charm med sommarmotiv (varunummer 833200) 
ingår i Alkos sortiment under hela sommarsäsongen. Priset är 3,30 e/st. 
En flott presentbutelj kan man förpacka också i en ofärgad och genomskinlig 
cellofanpåse. Pricken över i är en guldfärgad rosett. Priset på ett set med påse 
och rosett (varunummer 833199) är 3,00 e/förp.

Alko-loggor 
på Arkadia

Hur tedde sig Alkos logotyp 
före den nuvarande? Var den 
grön eller röd? Under vilka år 
fanns vinglaset med i bilden? 
En rad av Alkos gamla neon-
skyltar kan nu ses på Alko 
Arkadia i Helsingfors. Samlingen 
visas på nedre butiksplanet, mitt 
emot hissen. Alko Arkadia finns 
på adressen Salomonsgatan 1.

UPPGIFTER ALKO FOTO ALKO

lko står för service



ROVANIEMI 
Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Chardonnay blomstrar upp on 18.9 kl 18.00

Toskanska viner   on 2.10 kl 18.00

SEINÄJOKI 
Restaurang Marttilan talli, Kivirikko, Puskantie 38

Chardonnay blomstrar upp to 3.10 kl  18.00

TAMPERE 

Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

ABC om viner on 4.9 kl  18.00

Chardonnay blomstrar upp on 11.9 kl  18.00

Vin- och matklassiker ti 17.9 kl   17.30

Skål för osten!   ti 1.10 kl  18.00

ÅBO 

Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

ABC om viner on 21.8 kl  18.00

Vin- och matklassiker on 28.8 kl   17.30

Toskanska viner  ti 3.9 kl  18.00

 må 9.9 kl  18.00

Chardonnay blomstrar upp må 16.9 kl  18.00

 to 1.10 kl  18.00

Skål för osten!  ti 24.9 kl  18.00

VASA 

Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, 

andra vån.

Skål för osten!  to 29.8 kl  18.00

Chardonnay blomstrar upp  to 19.9 kl  18.00

Toskanska viner  to 10.10 kl  18.00

HELSINGFORS
Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån

ABC om viner ti 27.8 kl  17.00

 må 9.9  kl  17.00

 to 26.9 kl  17.00

Vin- och matklassiker on 28.8 kl  17.00

 ti 3.9 kl  17.00

 to 12.9 kl  17.00

 on 18.9 kl  17.00

Toskanska viner  to 29.8 kl  17.00

 on 4.9 kl  17.00

 ti 10.9 kl  17.00

 må 16.9 kl  17.00

 ti 24.9 kl  17.00

 on 2.10 kl  17.00

 to 10.10 kl  17.00

Skål för osten!  to 5.9 kl  17.00

 on 11.9 kl  17.00

 ti 17.9 kl  17.00

 må 7.10 kl  17.00

Chardonnay blomstrar upp to 19.9 kl  17.00

 on 25.9 kl  17.00

 to 3.10 kl  17.00

 ti 8.10 kl  17.00

JYVÄSKYLÄ
Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

ABC om viner on 11.9 kl  18.00

Toskanska viner   ti 1.10 kl  18.00

Skål för osten!   to 10.10 kl  18.00

KUOPIO 

Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Chardonnay blomstrar upp on 11.9 kl  18.00

Toskanska viner   to 26.9 kl  18.00

Skål för osten!   to 10.10 kl  18.00

LAHTIS
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Chardonnay blomstrar upp to 5.9 kl  18.00

Skål för osten!  to 26.9 kl  18.00

Toskanska viner   to 10.10 kl  18.00

ULEÅBORG 

Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

ABC om viner on 28.8 kl 18.00

Vin- och matklassiker to 17.9 kl  17.30

Chardonnay blomstrar upp to 26.9 kl 18.00

Toskanska viner  to 3.10 kl 18.00

PROVNING: CHARDONNAY 
BLOMSTRAR UPP
Vi stiftar bekantskap med en vitvinsklassiker 

som av okänd anledning fallit i glömska, men 

håller på att göra comeback som innedruva. 

Chardonnay har många strängar på sin lyra 

och ger ett brett spektrum av vita viner, allt från 

friska och fruktiga till fylliga med rostade toner 

och ekfatskaraktär. Druvan härstammar från 

Frankrike, men förädlas till klassiska viner 

i alla delar av världen. Provningen pågår i 

cirka 1,5–2 timmar. 

 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 

på 15–22 € för provningsvinerna som delas lika 

mellan deltagarna. 

PROVNING: SKÅL FÖR OSTEN! 
En populär provning i repris där vi lägger fokus 

på lämpliga följeslagare till delikata och förnä-

ma ostar. Vi smakar på ett urval ostar samt på 

röda och vita viner, starkviner och öl. Förutom 

några kombinationer av klassiskt snitt provar vi 

nya och spännande allianser. Provningen pågår 

i cirka 1,5–2 timmar. 

 Priset är 32 € per deltagare plus en kostnad 

på 16–30 € för provningsdryckerna som delas 

lika mellan deltagarna.

PROVNING: TOSKANSKA VINER 
En favoritprovning som många har bett oss göra 

om. Vi får en inblick i Toscana och dess rustika 

vinkultur som samtidigt är jordnära och stilren. 

Vi får en kort introduktion innan vi provar och 

kommenterar några strama toskanare. 

Provningen pågår i cirka 1,5–2 timmar. 

 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 

på 15–29 € för provningsvinerna som delas lika 

mellan deltagarna.

KURS: VIN- OCH MATKLASSIKER
Vi stiftar bekantskap med klassiska kombinatio-

ner av vin och mat och diskuterar vinets roll i en 

måltid med fl era rätter. Viner provas både utan 

tilltugg och tillsammans med smakbitar av olika 

maträtter. Vi fokuserar främst på traditionella 

europeiska smaker samt på klassiska viner från 

såväl Europa som utomeuropeiska länder och 

områden. Kursen pågår i 2,5–3 timmar.

 Priset är 55 € per deltagare plus en kostnad 

på 13–25 € för provningsvinerna som delas lika 

mellan deltagarna.

KURS: ABC OM VINER
Den perfekta grundkursen för dig som är intres-

serad av vin och vill lära dig mer. Vi ger en kort 

presentation av viner och demonstrerar en 

provningsteknik där vinets aromer frigörs på 

bästa sätt. Du provar dig fram till skillnaderna 

mellan viner och lär dig identifi era ett vin med 

hjälp av sinnena. Det krävs ingen tidigare kun-

skap om viner eller erfarenhet av vinprovning.

Kursen pågår i 1,5–2 timmar. 

 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 

på 6–13 € för provningsvinerna som delas lika 

mellan deltagarna.

ETIKETTKLUBBENS KURSER HAR 

EN LÅNG EFTERSMAK 
HÖSTENS FÖRSTA PROVNINGAR OCH KURSER

Välkommen till Etikettklubbens provningar och kurser! Upptäck nya smakupplevelser 

som du kommer att minnas länge. Evenemangen är öppna för alla medlemmar. 

Du kan också ta med en vän. Det kan kännas långt till hösten, men våra provningar 

och kurser är så populära att det är hög tid att anmäla sig redan nu! 

Vi hälsar alla vinvänner välkomna 
till Etikettklubben!

Vi har ett brett utbud av kurser och provningar att  välja 

bland. Dessutom får du en rad olika förmåner med 

anknytning till viner:

•  Etiketten, enda tidningen om mat och dryck på svenska 

 i Finland, hem till dig fyra gånger per år.

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

 fl era gånger per år.

• Ett digitalt medlemsbrev dimper ner i din e-post 

 en gång per månad. Det är späckat med smakliga   

 fakta, förhandsinformation om nya varor i 

 sortimentet samt aktuella händelser och nyheter.

•  Du kan gå in på vår medlemssajt och stifta bekantskap  

 med en ny vintyp varje månad och läsa annat intressant  

 innehåll som vi lägger ut kontinuerligt.

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

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

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

Aura Hedengren

klubbmästare

Aura Hedengren

ANNONS

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 
emot från onsdag 22 maj 2013. Övriga kurs-
anmälningar börjar onsdag 29 maj 2013. 
Alla kursanmälningar sker per telefon 
020 711 5500 (vardagar 9–16).
 Provvinerna köps in gemensamt för 
alla kursdeltagare genom Etikettklubben. 
De  debiteras enligt Alkos aktuella prislista 
och kostnaderna slås ut på alla deltagare 
i en kurs.
 
 Sista anmälningsdag till en kurs är 
 två veckor före respektive kursdag. 
 
Kursavgiften – för både föreläsning och 
 provdrycker – faktureras efter att anmälnings-
tiden gått ut. En kurs ställs in om färre än tio 
personer har anmält sig. De anmälda med-
delas i så fall personligen och inga fakturor 
skickas ut.
 Obs! Anmälan är bindande. Kostnaderna 
för inköp av provviner fördelas på antalet 
 anmälda deltagare och om du uteblir så 
 måste de andra stå för din andel. Ifall du får 
förhinder så kanske någon du känner kan 
komma i stället för dig?

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

Chardonnay blomstrar upp on 18.9 kl 18.00

Toskanska viner   on 2.10 kl 18.00

SEINÄJOKI 
Restaurang Marttilan talli, Kivirikko, Puskantie 38

Chardonnay blomstrar upp to 3.10 kl  18.00

TAMPERE 

Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

ABC om viner on 4.9 kl  18.00

Chardonnay blomstrar upp on 11.9 kl  18.00

Vin- och matklassiker ti 17.9 kl   17.30

Skål för osten!   ti 1.10 kl  18.00

ÅBO 

Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

ABC om viner on 21.8 kl  18.00

Vin- och matklassiker on 28.8 kl   17.30

Toskanska viner  ti 3.9 kl  18.00

 må 9.9 kl  18.00

Chardonnay blomstrar upp må 16.9 kl  18.00

 to 1.10 kl  18.00

Skål för osten!  ti 24.9 kl  18.00

VASA 

Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, 

andra vån.

Skål för osten!  to 29.8 kl  18.00

Chardonnay blomstrar upp  to 19.9 kl  18.00

Toskanska viner  to 10.10 kl  18.00

HELSINGFORS
Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån

ABC om viner ti 27.8 kl  17.00

 må 9.9  kl  17.00

 to 26.9 kl  17.00

Vin- och matklassiker on 28.8 kl  17.00

 ti 3.9 kl  17.00

 to 12.9 kl  17.00

 on 18.9 kl  17.00

Toskanska viner  to 29.8 kl  17.00

 on 4.9 kl  17.00

 ti 10.9 kl  17.00

 må 16.9 kl  17.00

 ti 24.9 kl  17.00

 on 2.10 kl  17.00

 to 10.10 kl  17.00

Skål för osten!  to 5.9 kl  17.00

 on 11.9 kl  17.00

 ti 17.9 kl  17.00

 må 7.10 kl  17.00

Chardonnay blomstrar upp to 19.9 kl  17.00

 on 25.9 kl  17.00

 to 3.10 kl  17.00

 ti 8.10 kl  17.00

JYVÄSKYLÄ
Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

ABC om viner on 11.9 kl  18.00

Toskanska viner   ti 1.10 kl  18.00

Skål för osten!   to 10.10 kl  18.00

KUOPIO 

Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Chardonnay blomstrar upp on 11.9 kl  18.00

Toskanska viner   to 26.9 kl  18.00

Skål för osten!   to 10.10 kl  18.00

LAHTIS
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Chardonnay blomstrar upp to 5.9 kl  18.00

Skål för osten!  to 26.9 kl  18.00

Toskanska viner   to 10.10 kl  18.00

ULEÅBORG 

Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

ABC om viner on 28.8 kl 18.00

Vin- och matklassiker to 17.9 kl  17.30

Chardonnay blomstrar upp to 26.9 kl 18.00

Toskanska viner  to 3.10 kl 18.00

PROVNING: CHARDONNAY 
BLOMSTRAR UPP
Vi stiftar bekantskap med en vitvinsklassiker 

som av okänd anledning fallit i glömska, men 

håller på att göra comeback som innedruva. 

Chardonnay har många strängar på sin lyra 

och ger ett brett spektrum av vita viner, allt från 

friska och fruktiga till fylliga med rostade toner 

och ekfatskaraktär. Druvan härstammar från 

Frankrike, men förädlas till klassiska viner 

i alla delar av världen. Provningen pågår i 

cirka 1,5–2 timmar. 

 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 

på 15–22 € för provningsvinerna som delas lika 

mellan deltagarna. 

PROVNING: SKÅL FÖR OSTEN! 
En populär provning i repris där vi lägger fokus 

på lämpliga följeslagare till delikata och förnä-

ma ostar. Vi smakar på ett urval ostar samt på 

röda och vita viner, starkviner och öl. Förutom 

några kombinationer av klassiskt snitt provar vi 

nya och spännande allianser. Provningen pågår 

i cirka 1,5–2 timmar. 

 Priset är 32 € per deltagare plus en kostnad 

på 16–30 € för provningsdryckerna som delas 

lika mellan deltagarna.

PROVNING: TOSKANSKA VINER 
En favoritprovning som många har bett oss göra 

om. Vi får en inblick i Toscana och dess rustika 

vinkultur som samtidigt är jordnära och stilren. 

Vi får en kort introduktion innan vi provar och 

kommenterar några strama toskanare. 

Provningen pågår i cirka 1,5–2 timmar. 

 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 

på 15–29 € för provningsvinerna som delas lika 

mellan deltagarna.

KURS: VIN- OCH MATKLASSIKER
Vi stiftar bekantskap med klassiska kombinatio-

ner av vin och mat och diskuterar vinets roll i en 

måltid med fl era rätter. Viner provas både utan 

tilltugg och tillsammans med smakbitar av olika 

maträtter. Vi fokuserar främst på traditionella 

europeiska smaker samt på klassiska viner från 

såväl Europa som utomeuropeiska länder och 

områden. Kursen pågår i 2,5–3 timmar.

 Priset är 55 € per deltagare plus en kostnad 

på 13–25 € för provningsvinerna som delas lika 

mellan deltagarna.

KURS: ABC OM VINER
Den perfekta grundkursen för dig som är intres-

serad av vin och vill lära dig mer. Vi ger en kort 

presentation av viner och demonstrerar en 

provningsteknik där vinets aromer frigörs på 

bästa sätt. Du provar dig fram till skillnaderna 

mellan viner och lär dig identifi era ett vin med 

hjälp av sinnena. Det krävs ingen tidigare kun-

skap om viner eller erfarenhet av vinprovning.

Kursen pågår i 1,5–2 timmar. 

 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 

på 6–13 € för provningsvinerna som delas lika 

mellan deltagarna.

ETIKETTKLUBBENS KURSER HAR 

EN LÅNG EFTERSMAK 
HÖSTENS FÖRSTA PROVNINGAR OCH KURSER

Välkommen till Etikettklubbens provningar och kurser! Upptäck nya smakupplevelser 

som du kommer att minnas länge. Evenemangen är öppna för alla medlemmar. 

Du kan också ta med en vän. Det kan kännas långt till hösten, men våra provningar 

och kurser är så populära att det är hög tid att anmäla sig redan nu! 

Vi hälsar alla vinvänner välkomna 
till Etikettklubben!

Vi har ett brett utbud av kurser och provningar att  välja 

bland. Dessutom får du en rad olika förmåner med 

anknytning till viner:

•  Etiketten, enda tidningen om mat och dryck på svenska 

 i Finland, hem till dig fyra gånger per år.

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

 fl era gånger per år.

• Ett digitalt medlemsbrev dimper ner i din e-post 

 en gång per månad. Det är späckat med smakliga   

 fakta, förhandsinformation om nya varor i 

 sortimentet samt aktuella händelser och nyheter.

•  Du kan gå in på vår medlemssajt och stifta bekantskap  

 med en ny vintyp varje månad och läsa annat intressant  

 innehåll som vi lägger ut kontinuerligt.

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

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

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

Aura Hedengren

klubbmästare

Aura Hedengren

ANNONS

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 
emot från onsdag 22 maj 2013. Övriga kurs-
anmälningar börjar onsdag 29 maj 2013. 
Alla kursanmälningar sker per telefon 
020 711 5500 (vardagar 9–16).
 Provvinerna köps in gemensamt för 
alla kursdeltagare genom Etikettklubben. 
De  debiteras enligt Alkos aktuella prislista 
och kostnaderna slås ut på alla deltagare 
i en kurs.
 
 Sista anmälningsdag till en kurs är 
 två veckor före respektive kursdag. 
 
Kursavgiften – för både föreläsning och 
 provdrycker – faktureras efter att anmälnings-
tiden gått ut. En kurs ställs in om färre än tio 
personer har anmält sig. De anmälda med-
delas i så fall personligen och inga fakturor 
skickas ut.
 Obs! Anmälan är bindande. Kostnaderna 
för inköp av provviner fördelas på antalet 
 anmälda deltagare och om du uteblir så 
 måste de andra stå för din andel. Ifall du får 
förhinder så kanske någon du känner kan 
komma i stället för dig?

Alla kurser hålls på fi nska.
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TEXT ELINA JYVÄS
FOTO LAURA RIIHELÄ OCH TUOMAS KOLEHMAINEN
DRYCKFÖRSLAG OCH GLAS ALKO
DESSERTGLAS OCH BLOMMOR STOCKMANN 
BORDSDUKEN OCH VASEN ÄR FOTOREKVISITA

En sommarfläkt från Sydfrankrike 

Sommarsalladen med 
melon och jordgubbar 
trivs med samma mousse - 
rande muskatvin som 
göts över  härligheten. 

DRYCKFÖRSLAG

Om du besöker Provence på sommaren, 
kan du plocka med dig en melon 

de cavaillon på torget. Den påminner 
om en cantaloupemelon. 
Njut också av de avlånga  
gariguettejordgubbarna, 

vars arom påminner 
om smultron.

Köks- 
mästarens 

tips! 
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bland behövs det bara några få ingredienser för en 
dessert: en aromatisk melon, mogna jordgubbar, 
lite mynta och en citron. När ingredienserna 
kröns med ett mousserande muskatvin, uppstår 
en elegant helhet till exempel som avslutning på 
sommarens grillmåltid eller fest. 

Portionerna kan enkelt läggas upp i förväg, men 
vinskvätten tillsätts precis före serveringen.

För 4 personer
Beredning 5 min
Tillagning 10 min + sirapen bör stå och dra 1–2 tim
totaltid 15 min + 1–2 tim för sirapen

•  1 mogen cantaloupemelon 
•  300 g jordgubbar

Muskatsirap med mynta:
•  1 liten knippa färsk mynta
• saften av 1 citron
•  1 dl rörsockersirap eller ljus sirap
•  1–2 dl mousserande muskatvin

1. Lösgör myntans blad och hacka dem fint.
En lämplig mängd är ca 2 msk hackade blad.
Spara några blad till garnering.
2. Lägg mynthacket i en kastrull och tillsätt citronsaften 
och sirapen. Gnid mynthacket med en sked eller 
träslev så att det finfördelas ytterligare och blandas i 
citronsaften och sirapen. Hetta upp blandningen men 
låt den inte koka upp. Ställ kastrullen åt sidan så att 
blandningen svalnar. Låt sirapen dra i rumsvärme 1–2 
timmar.
3. Klyv melonen och gröp ur fröna med en sked. Tag 
ut bollar ur fruktköttet med ett melonjärn eller skär 
fruktköttet i små tärningar. Lägg melonkulorna eller 
-tärningarna i en skål. Ansa jordgubbarna. Skölj av 
eventuell jord med kallt vatten. Klyv jordgubbarna i 
2–4 delar beroende på storleken. Sammanslå varsamt 
jordgubbsbitarna och melonbitarna.
4. Häll myntasirapen genom ett tätt såll över melon- 
och jordgubbsblandningen. Ställ skålen för en stund 
i kylskåpet. Portionera ut melon-jordgubbssalladen i 
dessertskålar. Häll mousserande muskatvin över varje 
portion omedelbart före serveringen och garnera med 
de resterande myntabladen. 

Ett mousserande muskatvin kröner den här friska och lättlagade
desserten som svämmar över av provensalska smaker.

Marinerad sallad på melon och jordgubbar

Franck Doreau från Marseille berikar 
Helsingfors krogvärld med sin bistro La 
Cantine. På bistron i Munksnäs serveras fransk 
husmanskost. 

La Cantine är Francks första egna 
restaurang, men i Finland har han trivts redan 
i över åtta års tid. Han arrangerar också kurser 
i matlagning.

Den här desserten bringar en fläkt från 
Sydfrankrike, där den enligt Franck är en 
typisk sommardessert. Alla ingredienser 
för rätten växer inom regionen, också den 

solkrävande druvan Muscat. 
När Franck skall välja en melon börjar han 

med att sniffa på den. En mogen cantaloupe-
melon har en söt doft, men den får inte vara 
för mjuk då man klämmer på skalet. Ett annat 
tecken på att melonen är mogen är att det 
gröna fästet har en spricka. Då har melonen 
en hög sockerhalt.

FRÅN MARSEILLE TILL MUNKSNÄS

►Etiketens septembernummer presenterar på Franck Doreaus önskan en äppeldessert.
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