
Drar du dig 
för att laga
mat med svamp 
eller squash? 
Prova då 
Etikettens 
superläckra
höstrecept!

Argentina är 
populärt också 

i Alkos vinhyllor

Så skär du ost  
enligt konstens 

alla regler

Ställ

på bordet

Oktoberfestölen 
kom till 

Alkobutikerna

Alkos kundtidning 3 / 2013



2 ETIKETTEN 3/2013

i på Alko är stolta över det mångsidiga och breda sortimentet, och det 
är också en viktig faktor då vi låter mäta hur nöjda våra kunder är. 

DET BREDA SORTIMENTET leder dock ibland till att kunden känner 
sig lite vilsen och har svårt att välja bland mångfalden av alternativ. Hur 

skall man kunna skapa sig en bild av en Alkobutik, när där finns hundratals varor? 
Hur skall man kunna hitta precis den vara som passar en själv? Alkos försäljare 
bistår alltid gärna kunden, så man behöver inte dra sig för att be om hjälp. För att 
underlätta valet har vi också infört nya sätt att vägleda kunden 
i butiken: informationsvimplar på hyllorna anger smaktyperna för vin och öl med 
signaturfärger. Många har redan hittat sin favoritfärg. Med dess hjälp kan man 
vidga söket till nya varor men samtidigt vara säker på att man håller sig inom den 
smakvärld man upplever som angenäm och egen. 

OCKSÅ MÅNGA av varugrupperna för starkvaror har upplevts som lite svår
överblickbara. Kunderna har önskat mera vägledande information också om dem. 
Det här testas senare på hösten i ett tiotal av våra butiker. De här testbutikerna 
kallar vi Alkos konceptbutiker. I konceptbutikerna kommer kunderna framöver 
att vara först om att kunna se Alkos nya koncept och förändringar. Alkos alla elva 
regioner kommer att ha sin konceptbutik, alltså kommer de att finnas landet runt. 
Om det här berättar vi också på sidan 47. 

FÖR ETIKETTENS HÖSTNUMMER har vi samlat ett rikt skördefestbord, ett riktigt 
ymnighetshorn. Nu är tiden inne för att njuta av vad hösten ger. I samband med 
ölartikeln finns ett förslag till en kanske något överraskande mat till öl, en sallad. 
Enligt min åsikt är det höstens flottaste sallad. 

Färg och smakrik höst!
Sari Karjalainen
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REDAKTÖR ANU PIIPPO

Den här spalten presenterar samhällsansvarsfrågor som är viktiga för Alko.

Alkos förnyade webbsidor har fått också en förnyad avdelning 
om temat Alkohol och hälsa. Artiklarna där informerar om hur 
alkohol påverkar hälsan. De behandlar också frågan hur överdrivet 
alkoholbruk påverkar andra människor än användaren själv. 
Forskare vid Institutet för hälsa och välfärd har fungerat som 
experter för sidorna. 

Artiklarna finns på adressen alko.fi/sv/alkohol--halsa. 
Också Alkos program Hur använder du alkohol i närvaro av 

barn är värt att stifta bekantskap med. Det finns på adressen 
lastenseurassa.fi. Där finns mycket sakkunnig information, och 
man kan diskutera vilken modell vuxna ger. Sidorna har en kort 
sammanfattning på svenska.

FAKTA OM ALKOHOL OCH HÄLSA PÅ WEBBEN

Pilotprojekt utvärderade 
kommunikation om rusmedel
Nuorten Akatemia genomförde i våras ett projekt 
kallat Pullopuheita (sv. flasksnack). Temat var att 
förebygga rusmedelsanvändning bland ungdomar 
och kommunikation om saken. I pilotförsöket deltog 
ungdomar i åldern 16–19 år från huvudstadsregionen 
och olika orter i Mellersta Finland. 

I projektet ifrågasatte de unga stilen i kommunikatio-
nen. De anser att riskerna med alkohol bör förklaras 
tydligt men inte alltför svartvitt. Å andra sidan anser 
deltagarna att fylledrickande inte längre bör presente-
ras som något roligt. Alko stödde projektet.
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Deltagare i projektet Pullopuheita:
Samuel Onatsu, Valtteri Vuorinen,  
Johanna Soininen och Nelli Veijo.

i tar ansvar
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Outi Priha, 44, 
forskare

Ilkka Kärkkäinen, 
53, AD

Lämnar du flaskor och
burkar till återvinning? 
Var samlar du flaskor och burkar? Var retur nerar 
du dem, och hur transporterar du dem? Använder 
du pengarna till mat eller till välgörenhet?

”I vår familj tar vi oss till butiken till fots 
eller med cykel, så vi handlar ofta och det 
anhopas inga större mängder 
flaskor att engångs - 
summan skulle vara 
betydande. Returpengarna 
går obemärkt till att betala in-
köpen. De lite större barnen 
i en bekant familj samlade på 
första maj i Brunnsparken så 
många tomflaskor att de fick 
biopengar, vilket ju kan vara 
ett bra tips för våra egna barn 
när de blir större. Under den senaste tiden har 
den största utmaningen varit vilka flaskor 
man får lämna tillbaka i vilken butik. Också 
det här problemet försvann i fjol när man 
fick börja returnera Alkos flaskor också 
i andra butiker än till dem som ligger i 
samband med en Alkobutik. Fint när en så 
här fiffig sak kan skötas så här enkelt!”

”Jag samlar både flaskor och burkar sam-
vetsgrant och lämnar in dem för återvin-
ning, och har lärt barnen att göra likadant. 
För oss är det lätt, vi har tre butiker vid 
gatan där vi bor, alla tre har returautomat. 

Saken har blivit ännu 
lättare i och med att också 
matbutikernas automater 
numera godkänner Alkos 
flaskor. Returpengarna 
använder jag vanligtvis till 
mat, drycker eller något 
gott. Ganska ofta ger jag 
dem till min pojke som fick-
pengar, för han är ganska 
ivrig på att samla flaskor 
och burkar. Välgörenheten 
sköter jag sedan med andra 
donationer.”

Obs!
Återvinningsprocenten för returflaskor av glas och plast 

samt för aluminiumburkar i Finland är över 90. Källa: palpa.fi 

Totalförnyandet av alkohol-
lagen som är på gång syftar till 
att effektivera åtgärderna för 
att skydda hela befolkningen 
och i synnerhet barn och 
unga för alkoholens negativa 
effekter. 

Regeringen räknar med att 
kunna sända ut lagförslaget på 
remissrunda under hösten och 
att kunna förelägga förslaget för riksdagsbehandling i början av nästa år.

Samtidigt förnyas lagen om nykterhetsarbete, som syftar till att effektivera 
förebyggandet av alkoholskador på lokal nivå.

Regeringen avgav i juni till riksdagen ett förslag som syftar till att 
begränsa reklamen för svaga alkoholdrycker som barn och ungdomar 
utsätts för. Enligt förslaget skulle man med vissa undantag helt förbjuda 
alkoholreklam på allmän plats och i samband med olika slags tävlingar och 
spel som riktar sig till konsumenterna.

Reklamförbudet för stark alkohol fortsätter. Som ett undantag kunde Alko 
framöver ge ut minutpriserna för starka alkoholdrycker på webben. 

SKYDD FÖR BARN OCH 
UNGA STÄLLS FRÄMST 
DÅ ALKOHOLLAGEN 
FÖRNYAS

Nykterhetsfilmen Hirviöt (sv. monstren) och kampanjen kring den har 
vunnit många pris både i Finland och internationellt. I våras fick filmen pris 
i filmkategorin på reklamtävlingen New York Festivals, samt FN:s informa-
tionsavdelnings (UNDPI:s) pris . I juni belönade EU:s parlament filmen med 
EACA Care Awards Grand Prix. Monstren belönades också i tävlingen D&AD. 
I Finland har kampanjen kammat hem bl.a. Grand One Grand Prix, AdProfit-
seger, Vuoden Huiput-pris samt Voitto-pris. 

Filmen planerades och realiserades av Euro RSCG Helsinki (fr.o.m. 24.9.2012 
Havas Worldwide Helsinki). För innehållet svarade A-klinikstiftelsens Lasinen 
lapsuus-program som en del av Alkos ansvarsprogram Hur använder du 
alkohol i närvaro av barn. Filmen kan ses på youtube.com, sökordet är 
”hirviöt”.

MONSTERFILM SAMLAR PRISER
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Argentina är känt inte bara för fotboll och 
tango, utan i allt större grad också för sina 

viner på druvan Malbec. Bäst kända är 
vinerna från Mendoza.

TEXT TIINA RANTANEN FOTO JUHA-PEKKA LAAKIO
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Malbec
är alltid värd en tango
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rgentinas vinhuvudstad Men
doza ligger på en och en halv 
timmes flygavstånd från huvud
staden Buenos Aires. När flyg
planet svänger in över staden, 
breder vingårdarna ut sig 
under en som ett lapptäcke. 
Innan dess har landskapet 
bestått av enbart pampas, ett 
böljande gräsland, nu brunsvett 
av sommarsolen. Andernas 
snötoppar, som tornar upp 
i bakgrunden, utgör en hisnande 
kuliss.

Mendoza kan nås också från Santiago de Chile, tvärs 
över Anderna. Det tar 7–9 timmar att köra till andra 
sidan bergen med bil. Serpentinvägarna är en upplevelse 
som kan ge kallsvett också åt erfarna förare. 

Vinets huvudstad
Staden Mendoza med sina parker och breda bule
varder, kantade med plataner och popplar, är till
talande, även om den saknar den nästan fysiska pulsen 
i Buenos Aires. Husen är låga, för San Andreaförkast
ningen ger nästan varje vecka upphov till mindre jord

skalv. År 1861 ödelade ett skalv nästan hela staden.
Den återbyggda stadens arkitektur avviker från 
kolonial tidens byggnadsstil man kan se på annat håll 
i landet. 

Den internationella vinhandeln har koncentrerats 
till några få städer i världen. Till dem hör bland annat 
Bordeaux, Melbourne, Napa, London, Hong Kong 
– och Mendoza. Under skördesäsongen i mars är 
stadens hotell till sprängningsgränsen fyllda med  
turister samt vinkännare och underleverantörer från 
alla håll i världen.

Mendoza är centrum för den argentinska vin
produktionen, och det är landets viktigaste odlings
område. Där finns 144 000 hektar vingårdar, och regio
nen producerar 70 procent av landets viner. Öppna last
bilar i druvlast bildar köer på väg till vinpresserierna.

Skördearbetet är tungt 
I Argentina börjar hösten officiellt den 21 mars. Vi 
befinner oss i provinsen Luján de Cuyo, på ett om
råde som är världsberömt för sina Malbecdruvor. 
Skördearbetet har precis kommit igång på vingården 
Finca El Alto, som kallas modergården inom vin
huset Doña Paula. Den här 435 stora vingården står 
för 60 procent av vinhusets hela produktion.

”Doña Paula producerar gårdsviner, för alla 
druvorna kommer från våra egna vingårdar”, 
säger huvudvinmakaren David Bonomi och snap

• Malbec har blivit känd inom Bordeaux i 
Frankrike, men där träffar man sällan på 
druvan. I ett varmt klimat ger druvan starka, 
aromatiska och tanninrika viner. 
• Malbec är en mycket vanlig druva i 
Argentina, och vinerna har ofta nyanser av 
björnbär, hallon, plommon och kryddor.
• Malbecviner passar till grillade och 
kraftfulla kötträtter, samt till hårda och 
starka ostar.

Argentinas 
nationaldruva

Mendozas mest berömda vinhus ligger bara ett 
stenkast från varandra.
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Doña Paulas huvudvinmakare David Bonomi
övervakar skördearbetet.

På grillfesten kan man bjudas också på helstekt
get eller lamm.

Den argentinska 
matkulturen har 
tagit intryck av den 
spanska och den 
italienska.

På restaurangen Don Julio tackar kunderna 
personalen genom att signera vinflaskorna 
sällskapet druckit ur.

Skriv in ”Argentina” 
i sökfältet på sidorna 

alko.fi/sv så får du
bekanta dig med såväl 
argentinska varor som 

artiklar som skrivits 
om Argentina. 
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par åt sig en handfull jord i näven. Den här lerjorden produ
cerar malbeck med mogna, avrundade och koncentrerade 
tanniner.

”Mendoza har ett kontinentalklimat med tydliga års
tider. Tack vare de varma somrarna, de soliga dagarna och 
en tillräcklig vattentillgång får vi stora skördar. Men på den 
här höjden sjunker temperaturen snabbt på natten. Det ger 
druvorna aromer och syror”, fortsätter han och knipsar en 
klase Malbec. 

Skörden äger rum på en vingård, vars druvor används för 
vingodsets premiumvin. Dess Malbecvinstockar är över 
30 år gamla. För varje fullplockad druvkorg får plockaren 
en slant, vars värde motsvarar en euro. Plockarna rör sig 
i språngmarsch. Lönen beror på hur snabb man är.

Vid produktionsanläggningen rengörs de nyplockade 
druvorna, som glider ner på en transportband via en appa
rat som avlägsnar stjälkarna. En timmes druvplockning 
kräver ytterligare en timmes arbete för att av lägsna åter
stående stjälkrester, skräp och blad. Först därefter går 
druvorna vidare till pressen.

David Bonomi uppmanar att lukta på den färska vin musten 
som har flyttats över på ett ekfat. Inspirerad av datumet 
ger Bonomi vintunnan namnet The First of Autumn 2013.

Köttrika grillfester
Arbetet med vinframställningen gör en hungrig. Lunchen in

leds med en rätt som turisten inte kan undvika att stöta på. 
Ur gårdsugnen har man precis lyft ut glödheta empanadas,
pastejer med grönsaks och köttfyllning, som serveras med 
vitvin. Aperitifen består av torrontés, ett blommigt arom
atiskt vin som trivs med pastejerna. Druvan Torrontés anses 
vara Argentinas gröna nationaldruva.

Efter empanadas kommer turen till asado, grillat kött. Ter
men betecknar också hela grillfesten.

”Varje familj har något slags grill på bakgården, för asa
don har en central plats i vår matkultur. På söndagarna hör 
det till att familjerna samlas kring grillen. I praktiken betyder 
det ett halvt kilo kött och korv som grillas över öppen eld, 
alltså per person”, berättar Doña Paulas exportchef Lucía
Mallea med ett skratt. 

Asadon bärs in till boret: styckningsdetaljer av lamm, 
nöt och getter, blodkorvar och chorizo. Till köttet serveras 
chimichurri, en sås som också den är en argentinsk nationalrätt.

”Det finns lika många såsrecept som kockar”, berättar 
distriktschefen José Ignacio Vidales, som representerar vin
huset Michel Torino. Har räcker fram chimichurri till biffen 
som väger 650 gram. 

Såsens ingredienser varierar regionvis, men de vanligaste 
är persilja, chili, oregano, timjan, vitlök, peppar och salt. Den 
flytande konsistensen erhålles med olja och vinäger.

Vidales fortsätter att berätta chimichurrins historia med
an han häller upp två olika malbecviner från Cafayatedalen.

Det första namnet Argentina för tankarna till då det gäller mat är kött. 
Till grillat kött serveras nationalsåsen chimichurri, men det erbjuds 
också välbekanta tillägg såsom potatismos och rotsaker.

José Ignacio Videles (t.v.) och Lucía Mal-
lea (ovan) arbetar för stora argentinska 
vinhus.
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GRILLAD BIFF, CHIMICHURRI OCH ROTSAKER
För 4 personer 
Förberedelser 15 min, tillagning 30 min, sammanlagt 45 min

• 4 biffar (t.ex. marmorerad ytterfilé av oxe)
• rybs- eller olivolja
• fingersalt, svartpeppar ur kvarn

Till servering: 
• chimichurri, grönsallad och rostade rotsaker 
 

1.  Tag ut köttet i rumsvärme väl i förväg, senast en halv timme före stekningen. 
2. Torka vid behov av köttet med hushållspapper. Pensla ytan helt lätt med olja.
     Salta och peppra.
3. Stek biffarna till önskad mognadsgrad i grillen eller i en halsterpanna, 
 1½–5 minuter på var sida. 
4. Servera med chimichurri, en grönsallad och rotsaker.

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

Biff från Pampas Argentina är känt för rödvin, 
tango och kött, som ofta serveras 
grillat och med grönsallad och 
chimichurrisås. Hösten till ära 
får köttet sällskap också av rostade 
rotsaker. 

TIPS:
Om du grillar biffar 
till ett större sällskap 
kan du göra så här: 
Grilla först köttet 
på båda sidor i hög 
värme så att ytan blir 
snygg. Flytta över 
köttet i 175-gradig 
ugn för ca 5 
minuter så är biffarna 
medium. Låt biffarna 
dra sig ca 5 minuter 
under aluminiumfolie 
före serveringen.

CHIMICHURRI
För 4 personer 
Tillagning 10 min

• 1 vitlöksklyfta
• 2 dl finhackade örter, 
 t.ex. bladpersilja, koriander 

och oregano
• ca ¾ dl olivolja
• 1 msk rödvinsvinäger
• ½ tsk ostkummin
• ¼ tsk torkad, grovmalen chili 
• 1 tsk (finger)salt
• ½ tsk socker
• ¼ tsk svartpeppar ur kvarn 

1.  Skala vitlöken och lägg den i en skål
med de övriga ingredienserna. Kör allt 
till en grov pasta med stavmixer.
2. Tillsätt ytterligare olja om blandningen
verkar för tjock.

Receptet 
för rotsakerna hittar 

du på etiketten.fi. Sök 
med ”rostade rotsaker”, 

”ugnsrostade rot- 
saker” eller ”ugns  - 
bakade rotsaker”.

> Läs chimichurrins historia på nästa sida.

Dryckförslag:
Argentinska rödviner är 
som gjorda för biffar.  
Speciellt en mörk, fruktig 
malbec med lämpligt 
mycket tanniner är ett 
bra val.  Bland Alkos 
smaktyper hittar du 
vinet i smaktypen  
Mustigt och syltigt.

MUSTIGT & SYLTIGT
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”Historien går så att den engelska kötthandlaren Jimmy Curry 
vistades på Pampas på 1800talet. Hos en boskaps uppfödare 
bjöds han på kött som grillats över öppen eld. Som tack blanda
de han till en sås till köttet av lokala örter. Såsen blev en full
träff och uppkallades efter honom, men namnet uttalades 
på argentinskt vis, så det blev Chimi Churri.”

Den skojiga anekdoten kryddar måltiden, som igen en gång 
bevisar att lokal mat och lokalt vin är skapade för varandra.

Michel Torino är det första argentinska vinhuset som 
har vunnit ett internationellt pris. Det hände 1920 i spanska 
Sevilla, och vinet var gjort på druvan Torrontés.

Michel Torinos vingårdar ligger så att säga på världens tak, 
1700 meter över havet, inom vinområdet Salta. Druvor som 
växer på så stor höjd ger mera koncentrerade, mångsidigare 
viner med högre syra än de som växer närmare havsytan. Där
för håller Salta och de övriga svala vinområdena i Argentina, 
bland annat Patagonien, på att stiga i värde och uppskattning.

Malbec ritade in Argentina på vinkartan
Argentinska viner var nästan okända utanför landets gränser 
ända fram till 1990talet. Då började man fästa större uppmärk
samhet vid vinets kvalitet och att utveckla exporten. 

”Under tjugo år har Mendozas vinproduktion gått framåt 
med jättekliv. Även om malbec redan har en egen plats i vin
världen, arbetar vi hårt för att lyfta vårt vin till den internatio
nella toppnivån”, berättar David Bonomi.

Argentinsk malbec är populärt i USA, Kanada och Ryssland, 
men också Brasilien har fattat tycke för grannlandets vin. Det 
syns i exportsiffrorna.

När den argentinska ekonomin repade sig lockade det ock
så utländska investerare till landet, och många vinhus är helt 
eller delvis i utländska händer. I Mendoza verkar bland annat 
franska Pernod Ricard, chilenska Trivento och portugisiska 
Finca Flichman. 

Redan på 1950talet anställde champagnehuset Moët & 

• Alko har väl över hundra argentinska viner i sortimentet. I det ordinarie sortimentet ingår 
cirka 80 varor, och de komplementeras av cirka 40 varor i beställningssortimentet. Det stora 
vinlandet representeras alltså av ett stort sortiment.
• Vinerna som erbjuds är inte enbart rustika biffviner, utan de representerar en bred skala från 
mjuka och lätta vitviner till robusta rödviner. Också ett mousserande vin ingår i sortimentet.
• Den vanligaste druvan i argentinska rödviner är Malbec, men också Shiraz, Merlot och Cabernet 
Sauvignon är representerade. I vitvinerna träffar man på Chardonnay, Viognier, Chenin och 
Sauvignon Blanc samt Torrontés, som är karakteristisk för Argentina.
• Bland Alkos argentinska viner finns också ekologiskt och etiskt certifierade varor, vars andel 
också i övrigt har ökat kraftigt i Alkos hela sortiment.

Ett stort vinland och ett stort sortiment

Anderna utgör en flott bakgrund  för vin-
gårdarna i provinsen Luján de Cuyo.
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Chandons dåvarande direktör, greve Robert Jeande Vogue, 
önologen Renaud Poirier för att försöka hitta områden i nya 
världen där man kunde producera högklassigt mousseran
de viner. Poirier intygade att en sådan plats fanns i Mendoza, 
inom området Argelo. Bodegas Chandon blev Moët & Chan
dons första vingård utanför Frankrike.

Vid millenniumskiftet grundade Bodegas Chandon vin
gården Terrazas de los Andes. Ägaren, den franska LVMH
gruppen, syns där redan vid dörren, för blickfånget i be
sökscentret utgörs av en ikon inom sin egen bransch, Louis 
Vuittons resekoffert. Gårdens viner exporteras till 40 länder.

”Våra odlingar ligger 600–1500 meter över havet, så vi kan 
välja en terrass med de ideala växtförhållandena för varje 
druva”, berättar Valeria Fischetti, som svarar för gårdens PR. 

Också granngården Bodega Norton prålar av utländskt 
kapital. Vingården som grundades 1856 av den brittiska järn
vägsingenjören Sir Edmund Palmer ägs numera av familjen 

Swarovski, bättre känd för sina kristaller.
I november 2012 fick vinhuset internationell uppmärksam

het, när den uppskattade tidskriften Wine Enthusiast gav ut
märkelsen ”Winemaker of the Year” åt Jorge Riccitelli, som 
har fungerat som huvudvinmakare för Norton sedan 1992. Det 
var första gången priset gick till Argentina.

Nu krisar den argentinska ekonomin igen en gång, och 
man fruktar för följderna också inom vinvärlden. Landet 
håller dock på med att steg för steg bli ett av de viktiga vin  
länderna. E
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Krossa 
myterna 
i köket

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

Anser du att ett djupfryst 
köttstycke i frysen inte är ägnad 
att höja din kockfeber, eller att 

det är svårt att tillaga fisk? 
Tycker du att det är närapå 

omöjligt att lyckas med svamp, 
eller att det finns bara två 

sorts squash – sommarsquash 
och så prydnadsvarianten? 
Det är dags att uppdatera 

uppfattningarna.

ed hjälp av de här fyra recepten lagar du överraskande delikatesser till skördefesten. Då du lägger upp den höstliga 
veckoslutsmenyn är det värt att utnyttja också Etikettens receptbank, där du hittar förträffliga för- och efterrätter som 
kompletterar recepten i den här artikeln. 

Alla recept 
som ges ut i Etiketten 

finns också på webben på 
adressen etiketten.fi

och på 
alko.fi/sv/dryck-och-mat.
Bekanta dig med sidorna 

som förnyades i juni!
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TARTE TATIN PÅ SVAMP
6–8 bitar
Förberedelser 15 min, tillagning 50 min,  
sammanlagt 1 h 5 min 

• 12 små schalottenlökar
• 3 msk olivolja
• 200 g sopp, kantareller, shiitake eller annan svamp
• 2 tsk (farin)socker
• fingersalt, svartpeppar ur kvarn
• 50 g valnötter eller andra nötter
• 100 g getost av stor rulle
• 250 g smördeg 

1. Värm upp ugnen till 200 grader. Skala och klyv lökarna.
Stek lökhalvorna ca 10 minuter på svag värme i en stekpanna.
2. Rensa och skiva svampen. Tillsätt dem i stekpannan tillsammans 
med sockret, saltet och pepparn. Stek ytterligare ca 5 minuter. 
Vänd nu och då. Krossa nötterna lätt och sväng ner dem i blandningen.
3. Klä en kak- eller pajform (ca 22 cm i diameter) invändigt med bak-
plåtspapper. Skeda ut svamp- och lökblandningen i formen och platta 
försiktigt till den. Strö krossad ost över blandningen.
4. Kavla ut de tinade degen till en rundel som är lite större än formen. 
Tryck omsorgsfull ner degen i formen. 
5. Grädda ca 35 minuter eller tills degen är genomgräddad. Låt svalna 
några minuter. Stjälp upp på ett serveringsfat. Servera med en grön-
sallad.

Dryckförslag: 
Smaktypen Friskt & fruktigt visar vägen till ett 
lämpligt vitvin. Rödvinet söker man i gruppen 
Bärigt & friskt. På ölsidan kan man prova mörk 
lager eller ale. 

FRISKT & 
FRUKTIGT

BÄRIGT & 
FRISKT

ALE

MÖRK LAGER

Känner du inte riktigt för svamp? 
Den här rätten gillar du garanterat! 
Tarte tatin är en äppelpaj som 
många känner. Med samma stjälp-
pajsteknik gör du den här mustiga 
rätten med svamp, karamelliserad 
lök och nötter. Pajen är en fullträff 
också till många viner.
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• ca 1,5 kg små höstsquasher, t.ex. butternut 
squash, eightball eller oneball

• ca 3 msk olivolja
• 2 msk balsamvinäger
• 1 tsk salt
• 1 tsk nymalen svartpeppar

Köttfärsröra:
• 2 vitlöksklyftor
• 2 schalottenlökar
• 1 spetspaprika
• 2 msk rybsolja
• 300 g köttfärs, t.ex. av lamm och biffras
• 1 msk tomatpuré
• ½ dl köttbuljong
• ½ dl rödvin
• 1 tsk socker
• (salt), ½ tsk svartpeppar ur kvarn
• ½ tsk chilipulver, eller enligt smak
• ½ dl färska, finklippta örter, 

t.ex. bladpersilja
• 1 dl gula russin

• 1 dl pinjenötter
• 2 dl flagad parmesan

1. Värm ugnen till 200 grader. Skölj av squashen 
och klyv dem. Avlägsna frön och trådar. Gjut 
olja och vinäger på snittytorna. Salta och 
peppra. Baka i ugnen tills fruktköttet är mjukt 
(ca 15–35 minuter beroende på storleken).
2. Gör såsen. Skala och finhacka löken. Tärna 
paprikan. Fräs lökhacket några minuter i olja. 
Tillsätt köttfärsen och stek tills köttet är genom-
stekt. Tillsätt tomatpurén och paprikan. Stek 
ytterligare några minuter under omvändning. 
3. Tillsätt köttbuljongen, vinet och kryddorna. 
Låt småputtra ca 10 minuter på svag värme. 
Rör ner örterna, russinen och pinjenötterna 
samt drygt hälften av parmesanosten.
4. Skeda röran i urgröpningarna i squasherna. 
Strö resten av parmesanflagorna på ytan. Ställ 
i ugnen för så länge att osten smälter och tar 
lite färg.

Dryckförslag: 
Ett medelfylligt chianti-
rödvin är ett klassiskt val 
till vår squashrätt. 
Ytterligare alternativ 
hittar du i smaktypen 
Bärigt & friskt. 
Den som föredrar öl 
kan välja en gyllenbrun, 
fruktig ale.

BÄRIGT &
FRISKT

ALE

HÖSTSQUASH MED FYLLNING AV KÖTTFÄRSRÖRA 
För 4 personer
Förberedelser 20 min, tillagning 45 min, sammanlagt 1 h 5 min

Sommarsquash har många bekantat sig 
med, och de flesta känner prydnads-
squash, men också på hösten är utbudet 
på ätbar squash stort. I det här receptet 
ugnsbakas butternut squash med köttfärs-
röra till en härligt fyllig rätt. Såsen får en 
extra puff av pinjenötter och gula russin.
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1. Värm upp ugnen till 225 grader. Gör fyra 
knyten av bakplåtspapper så här: Lägg två 
pappersark på varandra. Vik dubbelt. Klipp 
arken till halva hjärtan så att du får fyra hela 
hjärtan när du öppnar vikningen.
2. Lägg en fiskbit på varje hjärthalva. Salta 
och peppra.
3 Skär löken i tunntunna skivor. Klyv toma-
terna. Lägg dem på fiskbitarna tillsammans 
med oliverna. Strö krossad feta och oregano 
över anrättningen och ringla olja över det 
hela. Slut knytena så att du vänder den fria 
halvan av pappershjärtat över innehållet 

och viker ihop kanterna omsorgsfullt. Börja 
vikandet uppifrån och gå vidare mot hjärtats 
spets. 
4. Ställ i ugnen för 15 minuter eller tills fisken 
är genomkokt.
5. Servera med t.ex. kokt potatis eller en 
fräsch grönsallad.
 

Tips: Du kan tillsätta vitlök i tunntunna skivor 
för att ge knytena kraftigare smak. Också en 
skvätt citronsaft framhäver fisksmaken.

Dryckförslag: 
Sältan i fetaosten och 
syran i tomaterna talar 
för ett vitvin ur smak-
typen Friskt & fruktigt. 
På ölsidan friskar humlen 
i pilsner upp aromerna 
hos oliverna och osten. 
Också veteöl med citrus-
toner går fint till fisk.

FRISKT & 
FRUKTIGT

PILS

VETEÖL

GREKISKA FISKKNYTEN
4 portioner
Förberedelser 20 min,  
tillagning 15 min,  
sammanlagt 35 min 

• 4 små, benfria sikfiléer 
(sammanlagt ca 600 g)

• (finger)salt, svart- 
peppar ur kvarn

• 1 liten rödlök och 2 vårlökar
• 12 körsbärstomater
• ca 100 g urkärnade kalamataoliver
• 150–200 g hel fetaost (inte tärningar) 
• några kvistar oregano
• 4 msk olivolja

Ifall du tycker fisk är svårlagad och ifall du har tröttnat 
på lax, kan du ta upp sikknytena på menyn. Inbäddat 
i bakplåtspapper kokar fisken i sin egen fukt i sällskap 
med fetaosten, oliverna och örterna. Servera knytena 
med grönsallad eller kokta grönsaker.
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• 12 skivor stekt tjälknöl (se vidstående sida)
• 36 gröna långbönor
• 2 vitlöksklyftor
• 2 tsk sesamolja
• 1 msk rybsolja
• 3 msk teriyakisås 

Till servering: sesamfrön, rucola, stekt svamp

1. Skär tunna skivor av den stekta tjälknölen. Lägg 
dem åt sidan för en stund.
2. Snitta bort ändarna på bönorna. Koka bönorna 
ca 5 minuter i saltat vatten. Häll bort kokvattnet. 
Spola under kallt vatten.
3. Skiva vitlöksklyftorna. Fräs vitlöken ca 1 minut 
på medelvärme i en stekpanna i en blandning 
av sesam- och rybsolja. Tillsätt bönorna och stek 
ytterligare ca 1 minut medan du vänder bönorna. 
4. Tillsätt teriyakisåsen och låt den koka upp.
5. Vira in bönorna i köttskivorna. Ringla teriyaki-
sås ur pannan över rulladerna. Servera genast.

Dryckförslag:
Till tjälknölsrulladerna smakar det med en fruktig ale 
eller ett rödvin ur smaktypen Bärigt & friskt. BÄRIGT &

FRISKT

ALE

JAPANSKA TJÄLKNÖLSRULLADER
12 rullader
Förberedelser 15 min, tillagning 5 min, samanlagt 20 min
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TJÄLKNÖL 
Förberedelser 10 min, tillagning 12 h, 
sammanlagt 12 h 10 min

• ca 1 ½ k g älg- eller nötstek

Kryddlag:
• 3 ½ l vatten
• 6 msk havssalt 
• 3 msk ättikssprit
• 3 msk socker
• 1 msk hela svartpepparkorn
• 1 msk hela vitpepparkorn
• 4 lagerblad
• några kvistar färsk rosmarin och timjan
• 6 vitlöksklyftor

Trodde du, att tjälknöl är svårlagad? Med det 
här receptet trollar du så att den djupfrysta 
köttklumpen blir en otroligt saftig stek. Det 
kräver sin tid, men just ingen möda. Det 
färdiga köttet kan du servera som sådant 
och dessutom använda till en ny, flott rätt  
i japansk anda – rullader som gömmer på 
gröna långbönor med teriyakisås.

1. Lägg den otinade steken på ett ugnsfast fat eller en ugnsfast form. Stek köttet 6–7 timmar i 
100-gradig ugn. Du behöver inte hälla någon vätska i pannan.
2. När köttet har stekts ca 5 timmar sticker du in en stektermometer där köttbiten är som 
tjockast. Stek ytterligare tills termometern visar på 60 grader. Vid det här laget är köttet 
vackert rosa inuti.
3. Mät upp ingredienserna för kryddlagen i en stor kastrull. Koka upp blandningen. Lägg 
steken i den heta lagen direkt då du tar den ur ugnen. Lägg på locket och ställ på svalt ställe.
Låt steken dra smak i spadet i minst 5 timmar, gärna över natten. 
4. Skär upp köttet i tunna skivor.
5. Servera tjälknölen med t.ex. ugnsrostade rotsaker eller kokta grönsaker, eller använd den 
för de läckra japanska tjälknölsrullader (receptet på vidstående sida).
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Oktoberfest – 
skördefest med 
kungliga anor

Oktoberfest i München, med ursprung i ett kungligt 
bröllop, är världens största folkfest. De dekorerade 
tälten bjuder in till att delta i skördefesten med mat, 
dryck och gott sällskap. 

TEXT MIKKO SALMI FOTO MVPHOTOS OCH GETTY IMAGES
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Oktoberfestölen
komtill

Alkobutikerna
ibörjanavseptember.
Depassarutmärkttill

allaslagsskördefester.

Münchens borgmästare öppnarvarjeår
Oktoberfest.HärärdetChristianUdesom
öppnarfjolåretsfestmedattklubbaölkranen
påplatsidenofficiellapremiärtunnan.
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är prinsessan Therese von Sachsen- 
Hildburghausen år 1810 inträdde i det äkta 
ståndet som gemål till kronprins Ludvig, 
senare kung Ludvig I av Bayern, gissade 
hon knappast att efterfesten skulle pågå 
ännu 200 år senare. När bröllopet gick av 
stapeln firades brudparet med hästkapp-

löpning på en äng utanför staden, och stadens in vånare 
trakterades med mat och dryck. 

Ängen namngavs efter prinsessan och blev Theresien - 
wiese. De lokala kallar evenemanget fortfarande bara  
för Wiesn. Resten av världen talar om Oktoberfest.

An efter utökades programmet med en latbruks-
utställning, karuseller och gungor. Ölet såldes i små 
kiosker ända till 1896, då de första stora öltälten restes 
på festplatsen. Där såldes enbart varor från de lokala 
bryggerierna. I dag som är har de gamla bryggerierna 
i staden, sex till antalet, ensamrätt på utskänkningen.

Miljoner besökare
Oktoberfest börjar alltid i slutet av september och 
slutar första söndagen i oktober. Beroende på kalender-
året räcker festen 16–18dagar. I år börjar festen lör-

dagen den 21 september prick klockan 12, då borg-
mästaren i München drämmer in en mässingskran i en 
öltunna med en träklubba och utropar O’zapft is!,
tappat var det här! Så avfyras tolv skott och festen 
bryter loss.

Årets Oktoberfest är den 180:e i ordningen. Under 
årens lopp har man varit tvungen att hoppa över några 
fester på grund av kolera, krig och depression. 

Oktoberfest har årligen cirka sju miljoner besökare. 
Enligt statistiken utskänks en dryg liter öl per besökare. 
En oskiljbar del av festen, vid sidan av hornmusik och 
sångtävlingar, är tyska schlagers, korta läderbyxor och 
färggranna, traditionella dirndldräkter. Ynglingar som 
har planer på att närma sig en jungfru bör veta vilket 
budskap placeringen av rosetten på förklädet ger. Till 
vänster betyder fri, till höger upptagen. Baktill be tyder 
servitris eller änka.

Wiesnbesökarna berättar att festen är som lugnast 
på för- och eftermiddagarna. Trots att tälten är sto-
ra, är de fullproppade och heta på kvällen. Gemytlig-
heten kan urarta sig till rajtantajtan. Man bör boka 
bord så tidigt som möjligt, för bara sittande gäster blir 
serverade.

Huvudporten lederOktoberfest-
besökarnatillfestfältet(uppet.h.).

Mässingsmusikenärenväsent-
ligdelavfeststämningen.Den
här”hornboskapen”deltog
ifestparaden(ovan).

Till ölet ätermanbayerska
traditionsrätter(t.v.).

Schottenhamel-tältet utgör
huvudskådeplatsenförOktober-
fest(uppet.h.).

Nöjesparken medsittpariserhjul
ärenmindrevälkänddelav
Oktoberfest(t.h.).
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Från märzen till oktober
För några århundraden sedan fick ölet som skulle drickas 
under skördetiden mogna över sommaren i iskällare. 
Det gick inte att brygga öl på sommaren, för värmen 
skulle ha aktiverat vildjäst och bakterier så att ölet skulle 
ha surnat. Härav namnet märzen, marsöl, som är en av 
ölstilarna på Oktoberfest. Kyltekniken som utveckla-
des i slutet av 1800-talet möjliggjorde att man kunde 
brygga öl året om. 

Sedan 1990 har alla officiella oktoberfestöl varit 
gyllen gula lageröl med lätt fruktighet och medelfyllig 
maltighet. De första 60 åren var det dock främst dun-
kel, mörk lager som flödade ur festkranarna. Under in-
diansommaren 1872 sålde bryggeriet Spaten ut allt sitt 
festöl, och som ersättning tog man till ett kraftfullt bock-
öl, som sedan serverades fram till första världskriget. 

 
Skördetidens delikatesser
Månadsskiftet september-oktober är en fin tid för att 
höja en sejdel för ölet och för att njuta av säsongens de-
likatesser i gott sällskap. Också vi har våra skördefest-
traditioner som man har upplivat på flera håll. 

Den finska versionen, som kallades kekri, var en 
glad karnevalistisk fest med lek och sång. Mikael 

Agricola klassade ”Käkri” som en fruktbarhetsgud. 
I och med urbaniseringen föll kekri i glömska, och dess 
plats har på sistone intagits av halloween-traditionen i 
amerikansk tappning.

Oktoberfestöl med lämplig kropp och friskhet är ett 
bra val till höstsäsongens smaker. Också på finländska 
ölfester har man av tradition njutit av oktoberfestmat i 
tysk stil, såsom korv, stekt kyckling, grislägg och surkål.

”I skördetider får vi fina rotsaker, läcker svamp och 
mången sorts vilt till matbordet. Vad är finare än att sö-
ka fram öl som kompletterar aromerna i den här maten? 
De mjuka malttonerna och sötma går fint ihop med den 
lätt bittra sötman hos rotsaker. Till svamp använder 
man ofta grädde och kryddor, och då sitter öl med ren 
och tydlig maltsmak fint”, säger Mika Kauppinen,
varugruppschef för bryggeriprodukter och starkvaror 
på Alko. 

Oktoberfestölen är fiska lageröl och kan väl av njutas 
kylskåpskalla. Förutom det traditionella stopet kan 
man välja ett lagerglas eller ett rödvinsglas med stor 
kupa. E

Oktoberfest på Alko
De äkta oktoberfestölen från München bryggs enligt 
Reinheitsgebot, den strikta renhetslagen av år 1516. Ölen har 
medelstark humlbeska och en alkoholstyrka på omkring sex 
procent. 

”De äkta och traditionella oktoberfestölen utgör ryggraden 
i sortimentet. Dessutom har vi velat erbjuda varor som ger 
sortimentet lite extra färg”, säger Mika Kauppinen på Alko.

I höst representeras de bajerska traditionerna av Hofbräu 
Oktoberfestbier och Paulaner Oktoberfest Bier. Det först-
nämnda ölet är gyllengult, med en lätt fruktig doft och aromer 
av ädelhumle. Smaken är medelfyllig och har rik maltighet. 
Det senare ölet är gyllengult, har lätta kexaromer och mjuk 
maltighet i smaken.

”I själva verket ligger de här moderna oktoberfestölen till 
kroppen närmare 1800-talets ursprungliga oktoberfestöl.”

En bredare maltbas hittar man i till exempel det kastanje-
bruna svenska ölet St. Eriks Oktober med aromer av choklad 
och kryddor, en stark maltighet och fyllighet. 

Ett inhemskt alternativ är det bärnstensgula Prykmestar 
Oktoberfest Bier med örtig doft och lätta citrustoner samt en 
balanserad smak med toner av maltkex.

Höstens
flottastesallad

hittardupånästa
sida.Denärsomgjord

förnågotavsäsongens
oktoberfestöl.



TEXT OCH FOTOARRANGEMANGELINA JYVÄS FOTOLAURA RIIHELÄ 
DRYCKFÖRSLAG OCH ÖLGLASALKO, BORDET, DEN BLÅ DUKEN , DET GAMLA VITA FATET OCH BESTICK ÄR FOTOREKVISITA 
MÖRK- OCH LJUSGRÅ TALLRIKARSTOCKMANN

• 3 morötter
• 2 palsternackor
• 2 rödbetor
• 2 msk jungfruolivolja
• 1 tsk flingor av havssalt
• 2 dl belugalinser (eller andra linser)
• 1 grönsaksbuljongtärning
• 1 l vatten 
• 1 msk flytande honung 
• 2 msk finklippt färsk salvia 
• 1 pkt (ca 140–170 g) bacon
• 100 g blandad grönsallat
• 100 g appenzellerost

Hasselnötsvinägrett:
• ½ dl finhackade hasselnötter
• ¾ dl jungfruolivolja
• ½ dl cidervinäger eller ljus balsamvinäger
• ½ tsk flingor av havssalt 
• 1 msk rörsocker
• helt lite grovmalen svartpeppar ur kvarn

1.Värmugnentill200grader.Skalaochklyftarotsakernaoch
bredutdempåenlångpannamedbakplåtspapper.
2.Ringlaoljanöverrotsakernaochkryddamedsaltochpeppar.
Rostarotsakernapåmellerstafalsentillsdeärmjukaochhar
fåttensnyggfärg,ca30minuter.
3.Förberedlinsernamedanrotsakernaäriugnen.Spolaav
linsernavälientätsilunderrinnandevatten.Läggbuljong-
tärningenikokvattnetochkokalinsernaca20minutertillsde
ärmjuka.Låtlinsernarinnaavochhålldemvarmaunderlock.
4.Hällhonungenjämntöverrotsakernaochtillsättden
finklipptasalvian.Vändpårotsaksbitarnasåatthonungenoch
salvianfördelasjämnt.
5.Stekbaconetknapertisittegetfettienhetstekpanna.Täck
entallrikmedhushållspapper.Läggbaconetpåpappretsåatt
överloppsfettetsugsupp.
6.Spolavidbehovavsalladenochtorkadeniensalladsslunga.
7.Lägguppsalladen,linserna,rotsakernaochbaconetpåett
serveringsfat.Flagaappenzellerostöveranrättningen.
8.Blandatillhasselnötsvinägrättenienskål.
Ringlasåsenöversalladeneller
serveradenförsig.

Höstens flottaste sallad 
Sötman i ugnsrostade rotsaker och kokta belugalinser är en 
oemotståndligt god kombination med öl. När helheten toppas med 
sprödstekt bacon, fyllig appenzellerost och en nötig vinägrettsås, 
är harmonin av höstliga smaker fulländad.

SALLADPÅLINSEROCHROSTADEROTSAKER
För4 personer
Förberedelser 10 min, tillagning 30–40 min, sammanlagt 40–50 min

LAGER

MÖRK LAGER

Dryckförslag:
Ölbalanseraruppfettetibaconetochosten.Ettbravalär
ettavsäsongensoktoberfestöl,ellermeraallmänttaget
enljuslager.Ocksåmaltighetenhosmörklagerkomplett-
erarfintdelitesötarostaderotsakernaochstilensitter
fintihöstensomsaktabliralltsvalare.
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Ölglasset
påbildenär

lagerglasetiserien
Etiketten,somsäljspå

Alko.Serienharutökats
mednyavaror.

Läsmerapå
sidan47.
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Vilka är dina favoritrecept?
Alkos nya webbsidor öppnades i början 
av juni. Thomas Suni var en av dem som 
var med om att förnya sidorna. Vid sidan 
av studierna jobbar han annars på Alko 
i Träskända. Samtidigt som Thomas 
flyttade över hundratals recept från det 
gamla systemet till det nya hann han 
välja sina egna favoriter. Han berättar 
också om trevliga möten med kunderna.

TEXT ANU PIIPPO FOTO PÄIVI RISTELL OCH LAURA RIIHELÄ

Jag måste medge att jag ganska ofta blev hungrig 
när jag flyttade över recept. Det första jag 

kommer att tänka på är sik med täcke av valnötter och 
örter. Bilden i samband med receptet (se nedan) var 
speciellt läcker. När också receptet verkade lättlagat var 
jag helt enkelt tvungen att prova på det. Jag äter ärna fisk, 
och så innehöll gratängsåsen godsaker såsom nötter och 
örter. 
Experimentet blev en fullträff. Till maten drack jag 
pilsnern som nämndes i dryckförslaget, och helheten var 
mycket god. Visst kunde man tänka sig ett vin till det här 
receptet, till exempel en savignon blanc från 
Nya Zeeland eller ett alsacevin.

Jag gillar också sött, så härnäst skall jag försöka mig 
på en jordgubbsbrita med pistaschnötter. Receptet kan 

Vilka är dina favoritrecept 
på webbsidorna?

varieras, så om man inte kan få färska jordgubbar så kan den 
ersättas med frysta jordgubbar eller andra bär. Av för- 
rätterna minns jag bäst svartrotssoppan i crème ninon-stil. 

Överhuvudtaget känns det som om recepten skulle ha 
blivit mångsidigare under de senaste årtiondena. Allt oftare 
ingår något öl i dryckförslaget – men så har också Alkos 
ölsortiment breddats.”

”

Har du redan 
bekantat dig med 

Alkos och Etikettens 
nya webbsidor? 

alko.fi och etiketten.fi

Vilka situationer i butiken minns du?
Alla slags möten som kunden lämnar med ett leende är såna man kommer ihåg. 
En gång sökte en kund ett sushivin och ville den gången ha ett annat än det 

hon vanligtvis köpte. Jag rekommenderade torr sherry, för jag hade nämligen provat 
kombinationen när vi kockade mat tillsammans med kollegerna. Också kunden tyckte att 
drycken funkade otroligt fint.

Sen har vi situationen där jag lyckas hjälpa kunden vid valet av festdrycker. Eller när 
kunden söker ett vin som vi inte har i butiken, men som vi har ett gott alternativ till. Så 
hände det en gång när kunden letade efter ett visst vitvin till risotton. Dagen därpå kom 
han för att berätta att vinet jag hade rekommenderat var hans nya favorit. Sånt ger extra 
kick för jobbet.” 

”
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Dags för skördefest

Etiketten erbjuder igen tips om hur du kombinerar mat och 
dryck, vartill tidningen påminner om nyheter och service 
på Alko.

Etiketten hjälper också på webben. Webbportalen 
etiketten.fi förnyades i början av juni, samtidigt med Alkos 
webbsidor. Portalen bjuder på aktuell information, och 
där finns också alla recept som har givits ut i tidningen. 
Har du redan bekantat dig med Etikettens webbkolumn?

Etikettens höstnummer finns i Alkobutikerna 
från slutet av september till slutet av 
november. Nu kan du njuta av höstens skörd 
och till exempel arrangera en skördefest.

REDAKTÖR ANU PIIPPO FOTO LAURA RIIHELÄ OCH ISTOCKPHOTO

Tredje torsdagen i november ges de färska beaujolais-
vinerna av årets skörd ut till försäljning. Prova vinet 
med lätt salt mat, såsom matpajer. Till exempel en 
quiche lorraine, vars recept du hittar på webbadres-
serna etiketten.fi och alko.fi, är klassiker som trivs
i sällskap med röd beaujolais.

21.11
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30

	 		 			 		 	 1	 2	 3

	 14	 15	 16	 17	 18	 19		 20	

OKTOBER
Alkos Etikettklubb fyller 15 år i oktober. 
Årsavgiften för medlemskap är 25 euro. 
Medlemmarna får ett klubbrev hemsänt 
i posten, de har egna sidor på webben 
och de kan delta i klubbens kurser kring 
temat mat och drycker. Läs mera om 
klubben på sidan 38 i tidningen. Det 
kommande kursutbudet presenteras 
på sidorna 48–49.

	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29

BASTANT MAT
När vädret blir svalare blir matportionerna tyngre. 
Det kan innebära såväl en matig sallad – se receptet 
på sidan 24 – eller en rejäl biff – receptet finns på 
sidan 11. Lämpliga drycker till den här säsongsmaten 
hittar du både bland öl och bland viner. Den 
kompetenta personalen i din egen Alkobutik bistår 
gärna med ytterligare råd och tips. 

	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24

		 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31

Kalendern
26.9–28.11

alendern
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TYCK TILL OM TIDNINGEN!
Etikettens läsare kan delta i utformningen av tidningen via webbsidorna 
på adressen etiketten.fi. Där finns en länk till förfrågan där du kan 
utvärdera det färskaste numret av tidningen och dessutom komma 
med förslag till nya artiklar. Bland deltagarna i utvärderingen av Etiketten 
1/2013 utlottades tre öppnare för mousserande vin. De gick till Riitta
Ansala i Levanto, Sari Koskimaa i Lahtis och Jukka Mononen
i Kuopio. Vi gratulerar! Bland alla som deltar i förfrågningen om det här 
numret lottar vi ut tre behändiga kassar med fack för buteljer.

BESTÄLLNINGSVINER
Du kommer väl ihåg att du kan reservera också sällsynta 
prestigeviner via Alkos webbsidor. Tillgången på de 
här vinerna är så begränsad att Alko får in bara små 
partier. Du kan göra din beställning ännu tidigt i oktober 
och igen tidigt i november på alko.fi. Gå till de svenska 
sidorna och skriv in ”beställningsvaror” i sökfältet upptill 
på sidan. Om varorna inte räcker till alla avgör lotten 
vem som får köpa varorna.

RÄTTELSE
Francis Ford Coppolas vingård ligger 
i Napa i Kalifornien, inte i Sonoma, 
såsom det hävdades i det föregående 
numret av Etiketten. Mera om vin-
gården som också har finsk anknyt-
ning kan du läsa på webbadressen 
www.franciscoppolawinery.com/wine. 

HÖSTENS AVVIKANDE ÖPPETTIDER
På allhelgonaaftonen fredagen 1 november 
har Alkobutikerna öppet 9–20.

Nästa
 Etiketten

kommer ut 

28.11

SPANIEN VANN 
KNAPP SEGER ÖVER 
FRANKRIKE
På Etikettens webbsidor 
frågades före som-
maren om vilket land 
läsarna hellre skulle läsa 
i Etiketten: Spanien 
eller Frankrike. 

Båda länderna fick 
kraftigt understöd, men 
Spanien lite mera. Lä-
sarnas önskan uppfylls 
redan i Etiketten 4/2013.

Svara på den nya 
aktuella frågan på 
etiketti.fi.

GLÖGGDAGS
Säsongens glöggar kom-
mer till Alkobutikerna 
från och med andra 
veckan i oktober. 

I mitten av oktober 
kan du bekanta dig med 
julsäsongens viner, och 
i början av november 
med julölen.
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Mera år,
mindre alkohol

Då åren blir fler kan alkoholens effekter överraska också en måttfull förbrukare

TEXT MARIANNA SALIN FOTO HANNA LINNAKKO

V-profilerna Arvi Lind, 72, och Pirkko
Arstila, 74, tillhör en generation som
i medeltal dricker mycket mera alkohol än 
sina föräldrar. Dryckesvanorna har för-
ändrats nästan obemärkt.

När den unga nyhetsredaktören Lind 
organiserade materialet för kvällens sändning på 
1960-talet, dukade man undan mjölk- och surmjölks-
glas hemma hos tittarna. Någon kunde ännu koka 
kvällskaffe, speciellt om grannarna hade tittat in. Man 
tittade inte just in för ett glas.

”Också på studentfester dracks det kaffe och inte 
mousserande vin”, minns Arvi Lind.

”För kvinnor var det opassande att överhuvud-
taget dricka alkohol, och i varje fall fick man inte bli 
be rusad”, berättar Pirkko Arstila. 

När hon började som redaktör för tians nyheter år 
1981, hade nyheterna fått färg, men det man hällde 
upp i glaset i vardagslag var fortfarande vitt och det 
man hällde i koppen svart. På fester var det allt fler som 
drack alkohol, och de blev fler år för år.

”Jag förstår nog vår generation. Som barn skrev vi 
nykterhetsuppsatser om Thomas i Brännby, som för-
störde sitt liv med brännvin. Man har skrämt och för-
bjudit oss, och slutligen frigjorde generationen sig 
själv. Spriten var inte längre en hotfull Mårra”, säger 
Lind.

Riskerna ökar med åldern 
Trots allt dricker äldre personer mindre än de övriga. 
Varför pratas det då så mycket om deras drickande?

”Alkoholen påverkar en äldre person mer än en i de 
aktiva arbetsåren. Det här förklaras bland annat med 
att kroppens vätskehalt minskar med tilltagande ålder. 
Många har också någon sjukdom eller medicinering 

Pirkko Arstila har med egna ögon sett alkoholkulturen förändras.
Hennes tips till dem som lämnar arbetslivet är att förbereda sig på 
att dagsrytmen förändras.
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som inte nödvändigtvis går ihop med alkohol”, sä-
ger Sari Aalto-Matturi, som är verksamhetsleda-
re för EHYT ry, en förening för förebyggande miss-
brukararbete. Hon anser att riskgränsen för äldre 
personer ligger vid sju standardportioner alkohol 
i veckan. Visserligen kan redan en mindre mängd 
alkohol helt förta effekten av en viktig medicin 
eller förstärka effekten av en medicin i den grad att 
den blir skadlig.

Drickandet kan också leda till att man faller och 
skadar sig. En del lider av sömnrubbningar, med-
an andra blir deprimerade och isolerar sig. Person-

ligheten kan förändras och rubbade minnesfunk-
tioner kan ställa till med problem.

”Ibland kan det vara svårt att skapa sig en bild av 
vad som orsakas av alkoholen och vad av åldrandet 
och sjukdomar i samband med den. Men sånt skall 
tas som signaler på fara.”

Den egna hälsan viktig
Hälsan är ett ämne som äldre personer tycks för-
djupa sig i allt mer. De jämför kolesterolvärden 
och diskuterar fettsyror. De räknar kalorier, lyfter 
tyngder och trampar vatten.

Arvi Linds generation fick som 
barn lära sig att alkoholen är en 
Mårra. Man kan dock minska på 
alkoholintaget även om man inte 
skulle ha problem, precis som han 
själv har gjort.
 



30 ETIKETTEN 3/2013

”Man för grundliga diskussioner om till exempel 
benskörhet, men sällan om att minska på drickandet. 
Alla diskussioner slutar vanligt vid att rödvin är bra för 
hälsan”, säger Pirkko Arstila med ett skratt. 

Hon har på känn att en del av vinentusiasterna 
pratar om måttfullhet men i verkligheten dricker gan-
ska mycket utan att inse det.

”Många har redan under många årtionden lagt sig 
till med vanan att dricka till och med ganska myck-
et vin till middagen, och de beaktar inte sin aktuella 
ålder”, konstaterar Arstila.

Arvi Lind säger sig ha lagt märke till att begränsning 
av drickandet lätt förknippas med alkoholproblem.

”Inte hade jag något problem, jag lade bara märke 
till att jag klarar mig med mindre. Ett exempel är att jag 
bytte från öl till svagdricka.”

Pirkko Arstila gick för omkring tio år sedan över från 
vinprovning till teprovning. Vid lämpliga tillfällen 
njuter hon dock fortfarande av ett glas gott vin, och 
hon anser att champagne är en förträfflig festdryck.

Arstila tycker dock att det är viktigt att var och en 
själv kan ge akt på hur mycket han eller hon dricker. 
Det är ännu lätt att följa med nivån i en vinbutelj, men 
hon förstår inte riktigt det här med boxvin.

”Det är som en vattenkran där vattnet inte tar slut. 
Boxen kunde åtminstone ha ett indikatorfönster med 
nivåskala på sidan.”

Dagsrytm
När en del bromsar drickandet då de åldras, trampar 
andra på gasen.

”Pensionärer har tid och många också råd”, säger 
Arvi Lind. 

Pirkko Arstila har lagt märke till att också en som 
inte är speciellt erfaren som drickare kan ända upp 
som skåpsupare till exempel för ensamhetens skull. 

”Det kunde kanske löna sig att i förväg fundera på 
att dagarna inte kommer med inbyggd vakt och följa 
med den egna alkoholkonsumtionen”, funderar 
Arstila.

De tidigare nyhetsankarna tycks inte känna drag-
ning till att slå dank. Lind spelar ishockey och kör barn-
barnen till deras fritidsaktiviteter. Som pensionär har 
han också hunnit med språkvård och undervisning 
i finska. Mellan varven tog han certifikat för segelflyg-
ning och skrev en handbok i språkbruk.

Också Arstila har givit ut böcker, fyra av dem under 
pensionsåren: en roman, en bok om te och två böcker 
om livet. Nya är under arbete. Dessutom skriver hon 
regelbundet kolumner för olika tidningar. Mest tids-
krävande är dock Teen Ystävät ry, en förening för 
tevänner, som hon var med och grundade för tio år 
sedan.

”I något skede märkte jag att jag var trött. Då beslut-
ade jag att veckosluten skulle vara lediga.” E

Riskgränsen sjunker
”De flesta av de äldre människorna är rätt så måttfulla i sin alkoholkonsumtion. Ofta minskar man på alkoholmängden 
då man blir äldre”, säger Sari Aalto-Matturi vid EHYT ry.

Trenden gör henne dock bekymrad.
”Regelbunden alkoholkonsumtion tilltar”.
I Finland anser man allmänt att riskgränsen för alkoholkonsumtion går vid 16 standardportioner för kvinnor och vid 

24 för män. Hos friska äldre personer går gränsen vid över sju portioner i veckan och över två direkt efter varandra. 
Aalto-Matturi tror att det är få som känner till rekommendationerna och att många som tar risker tror att de dricker 

måttfullt. Hon hoppas att äldre medborgare skulle jämföra sina egna alkoholvanor med riskgränsen och fundera på 
eventuella men för hälsan.

”Oroade närstående har svårt för att ingripa på ett finkänsligt sätt, men man kan ta upp saken till exempel genom 
frågan om hur mediciner och alkohol går ihop.”

Begränsning av 
drickandet förknippas 

lätt med
alkoholproblem.”

Arvi Lind

”
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lla är medvetna om saken – 
konstnärerna, finländarna som 
har slagit ner sina bopålar i 
fjärran länder, flyttfåglarna: 
det bästa med Finland är de 
fyra årstiderna. Hurså, kunde 

Antonio Vivaldi visserligen fråga, han 
som år 1723 komponerade det klassiska 
stycket med just det namnet. Också 
kanadensaren Isadore Sharp kunde ha 
en avvikande åsikt. Redan i över 50 års 
tid har världskändisar övernattat och 
gett upphov till skandaler i hans Four 
Seasons-hotellen som han har grundat.

Italienarna är trots allt det folk som 
njuter mest av de fyra årstiderna. 
En stående favorit i det nationella 
köket är pizza quattro stagioni. De fyra 
traditionella fyllningarna upptar var sin 
sektor av veteplätten: skinka för vintern, 
jordärtskocka för våren, oliver för som-
maren och svamp för hösten.

Förträfflig tröstmat för oss som väntar 
på slaskväder! Att städa bort alla spår av 
sommaren på stugan, att lägga upp båten 
för vintern och att slita de sista bären 
från buskarna känns som sorgearbete 
efter sommaren. I länder med evig 
sommar kommer man å andra sidan inte 

JAAKKO SELIN

Mitt slutgiltiga recept för 
fyra årstiders pizza törs 
jag absolut inte visa för 

Stefano.”

”

Fyra årstiders pizza

åt att njuta av de här klara höstdagarna 
och allt arbete som hör till dem. Och 
knappast kunde väl nån där klara av de 
här bestyren – att dra upp bryggan bland 
strandalarna är en uppgift med rötter 
djupt i den finländska folksjälen.

”Härligt, nu får man alltså officiellt 
gå över till rödvin i festsammanhang!” 
twittrade min vän Kata i september. Jag 
kände igen känslan. Sedan började jag 
fundera på varför det skall behöva vara 
så här. Jag drog mig till minnes hur mina 
vänner i Frankrike och Italien inte delar 
upp vinerna enligt de fyra årstiderna, 
utan färgen och kvaliteten för mid-
dagsvinet väljs sommar som vinter enligt 
maten och favoritdruvorna. Fast viss 

häller Stefano, Pedro och deras vänner 
på sommaren gärna en skvätt gaseosa
i rödvinet, alltså lite söt läsk.

Här i Norden vill vi säkert förhöja den 
korta sommaren med spritsiga vitviner 
och mousserande drycker. Sen kommer 
kvällen då man inte längre känner det 
minsta för avokadopasta, utan i stället 
bjuder på skinklasagne. Då går tanken till 
ett glas fylligt och mörkt rödvin.

Eller den där pizzan med sina fyra 
årstider. Den italienska Finlandsvännen 
Stefano frågade, vad jag själv skulle välja 
för fyllningar för en finländsk quattro 
stagioni. Jag arrangerade en sluten 
Facebook-enkät om saken, och svaren 
var lustig läsning. På förslagsplats 
ställdes i varje fall svamp, lingon, 
siklöja, julskinka, gräslök, harsyra, ängs-
syra, rödbetor och färskpotatis. Skratta 
lagom – jag har fått riktigt god pizza med 
potatisskivor på Sicilien.

 Eller tror ni att en enda italienare 
skulle gilla en pizzakarusell där våren 
skulle representeras av murklor och 
sommaren av sockerärter? Höstens smak 
i min pizza skulle presteras av signal-
kräftan, och vinterns aromer skulle 
komma från lakrom. E
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Du kan läsa 
Jaakko Selins 

kolumner också på 
finska på etiketti.fi. 
Skriv in hans namn 

som sökterm.

olumnen
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Ostkirurgi!
En ostbricka är kronan på en 
trevlig kväll. Hur skär man 
upp ostar rätt och vilka drycker 
passar bäst till dem?

TEXT EEVA PUHAKAINEN, FOTO MIKKO HANNULA, FOTOARRANGEMANG KAISA JOUHKI, 
OSTKNIVAR CHEZ MARIUS, SERVIS STOCKMANN

Färskost
Som namnet anger äts färskost färsk. 
Servering: Du kan lägga upp mjuk färskost med två 
dessertskedar till en vacker hög på ostbrickan.
Dryckförslag: Till färskostar passar framför allt friskt, 
torrt vitvin eller ett friskt lageröl.

Parmesan eller 
parmigiano 

reggiano
En hård italiensk 

ost på komjölk. Riven 
parmesan är ett måste 

till risotto och flagad par-
mesan är gott till carpaccio. 

Servering: För ostbrickan kan 
den här bulliga och runda osten 

brytas till lämpliga stycken.
Dryckförslag: Till parmesan passar 

högklassig champagne och andra 
mousse rande viner med rostade toner, ett 
generöst och rostat eller nyanserat och 
strukturerat vitvin (t.ex. grüner veltliner och 
riesling), ett nyanserat och utvecklat eller 
robust och kraftigt rödvin, eller en fyllig ale.

Roquefort 
De tidigaste anteckningarna om 

en grottlagrad blåmögelost på 
getmjölk är från början av 
vår tidräkning för ungefär 
2000 år sedan. Roquefort 
var den första franska osten 

som fick en skyddande AOC-
ursprungsbeteckning år 1925.

Servering: Då man skär upp 
osten är det viktigt att se till att alla 

får av ostens hjärta, innanmätet med 
mest blåmögel. Osten med sina starka 
aromer kräver en egen kniv.

Dryckförslag: Klassiska val till 
roquefort är sauternes, tokajer eller fylligt 
klosteröl. 

st och vin hör ihop. Men precis som du 
inte öppnar en stor vinbutelj för att ha 
den stående i kylskåpet i veckor, lönar 
det sig inte heller att köpa ett stort ost-
block som torkar och möglar i kylskåpet. 

Du kan alltid be osthandlaren skära upp en 
mindre bit.

Speciellt färskost skall vara färsk, precis som 
namnet anger.

”Om en hård ost, till exempel emmental, får 
lite ytmögel hemma i kylskåpet, kan man skära 
bort det”, instruerar Laura Mauno på ostbutiken 
Lentävä lehmä (sv. flygande kossan).

”Ost borde aldrig komma i kontakt med plast. 
Hemma kan du först vira in osten i vaxat papper 
eller smörpapper och sedan lägga biten i en frukt-
påse. Då håller osten bättre och längre.”
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Brie
Ostarnas konung nämns i dokument så tidigt som år 774. 
Osten tillverkas av opastöriserad komjölk. Brie är som 
bäst då osten är så mogen att innanmätet är flytande.
Servering: Brie skärs upp i kilformade bitar som en paj.
Dryckförslag: Till brie som mognat bara lite passar ett 
nyanserat och strukturerat eller ett generöst och rostat 
vitvin, såsom en chardonnay från Bourgogne, Chile eller 
USA. Till brie som hunnit mogna lite längre 
rekommenderas ett nyanserat och utvecklat 
rödvin från Bordeaux eller en bärig och 
frisk pinot noir från Bourgogne eller Nya 
Zeeland. Också äppelcider, en fruktig 
ale, körsbärsölet  kriek eller en frisk 
lager går an. 

Emmentaler
Den schweiziska osten med sina 

kännspaka hål och förfinade nötsmak 
kommer ursprungligen från Emmen-

dalen i kantonen Bern.
Servering: Finländsk ost av emmentaler-

typ lagras i form av runda slipstenar, men 
kommer ofta till ostdiskarna i stora 

block som skärs upp i höga kilar. Om 
kilen är över 25 cm hög kan du klyva 
den itu i horisontalplanet.
Dryckförslag: Till emmen-
taler passar ett generöst 
och rostat vitvin 
från Chile, USA 
eller Frankrike, ett 
fruktigt rödvin eller 
en ale i klosterstil.
 

Provolone
En traditionell 

hård italiensk 
ost av komjölk. 

Den är speciellt god 
som uppvärmd men 

platsar utmärkt också på 
en ostbricka. 

Servering: Provolone tillverkas 
både som klot och cylindrar. Ost 
i cylinderform skivas som bröd. 
Klot skärs upp i kilar. 
Dryckförslag: Till provolone passar 
fruktiga italienska rödvin, såsom 
chianti och valpolicella. Provolone 
med röksmak matchar fint med 
mörk lager eller en fruktig pale ale.

Smältostar
Snyggast serverar du smältost 
om du skär upp den i snygga 
skivor på en bricka i förväg.

På adressen 
etiketti.fi hittar du 

ytterligare information 
om hur du kombinerar 
ost och vin. Skriv in t.ex. 

söktermen ’viinin 
kaveriksi juustoa’.

Dryckförslag: Smältost används lik 
färskost, i huvudsak som bredbart 
pålägg och i matlagningen.
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Att skära ost
Det finns många slags ostar. 
Ibland är det svårt att veta hur 
de skall skäras. Rundlar och 
cylindrar är enkla fall: rundeln 
skärs upp i kilformade bitar pre-
cis som en paj, och cylindern 
 i tjocka skivor som ur en limpa. 

Oftast har osthandlaren redan 
styckat osten i mindre bitar. Om 
du dock köper en stor bit eller en 
hård ost, behöver du ordentliga 
redskap – en rejäl ostkniv eller en 
osttråd med handtag.

Eller så inte: ”Mitt hemliga 
vapen är en filékniv. Om jag 
värmer kniven i hett vatten är 
den utmärkt till at stycka till 
exempel chèvre, som är klib-
big och vidhäftande”, avslöjar 
Laura Mauno.

Inget hindrar förstås os-
tentusiasten från att skaffa  

en ost skärare av bygeltyp för 
till exempel mögelost eller 
en parmesan kniv enkom för 
parmigiano-reggiano. 

Speciellt vid servering av 
hårda ostar har man hjälp av en 
vass ostkniv med gaffelspets. 
Med piggarnas hjälp flyttar 
man behändigt över osten från 
brickan till den egna tallriken.

Det är på sin plats att lägga 
fram flera knivar på brickan, 
så att smaken av kraftfulla ostar, 
till exempel mögel ostar, inte 
flyttas över till de mildare. För 
mjuka färs k ostar och ut flytande 
mögel ostar kan du lägga 
fram till exempel en snygg 
dessert kniv. Mjuk ost kan också  
läggas upp i en snygg hög på 
brickan med en dessertsked. 
Osthyveln är ett behändigt red-
skap – då man skall göra smör-

gåsar i vardagslag.
Skalet avlägsnas inte i för-

väg. Till exempel stilton serve-
ras som den är.

Kom ihåg
Det hör till att skära osten 
så att alla har en chans att få 
ungefär likvärdiga bitar. Allt-
så lika mycket av skalet, kanten 
och innanmätet.

Vi tar en härligt rinnande 
vitmögelost, brie de meaux,
eller en aromrik bit blåmögel-
osten roquefort. Den delikat-
aste delen av osten är spetsen, 
som uppstår när den runda os-
ten styckas. Det finns knappast 
någon värre etikettabbe än att 
roffa åt sig den här finaste delen 
av osten.

Med undantag för färsk ostar 
är det bra att lyfta ut ostarna 

i rumsvärmen ungefär en tim-
me före serveringen. Samtidigt 
frigör du dem från sin förpack-
ning. För att ostarna inte ska 
torka, kan du täcka dem med en 
lätt fuktad kökshandduk.

Du kan duka upp ostbrickan 
på en snygg, sliten brädstump. 
En snygg presentation skapar 
du med kontraster, till exem-
pel med att lägga upp ljusa ostar 
på en mörk skifferplatta. Det 
viktig aste är att ostbrickan för-
höjer stämningen också estet-
iskt – smaksensationerna är ju 
garanterade. E

Litteratur: Beckett, Fiona: 
 Rakkaudesta juustoon (2010); 
Iburg, Anne: Syötävän hyvä 
juustokirja (2009); Uusitalo, 
Antti: Juustot & juomat (2011)

Om ostarna för din kvällssits 
kommer från ett bestämt land eller 
en bestämd region, kan vinet gärna 
komma från samma område. Regeln 
fungerar vanligtvis utmärkt.

Som huvudregel rekommenderas 
lätta röd- och vitviner till de flesta 
ostarna. Ett fruktigt vitvin med god 
syra men låg alkoholstyrka är 
ett perfekt val till milda ostar. Ett 
kraftfullt och sött vitvin framhäver 
smaken hos starka ostar.

Om du vill servera rödvin, väljer 
du ett vin utan tanniner eller med 
bara lite av dem. Speciellt fylliga, 
tanninstarka rödvin kan täcka de 
skira aromerna hos mjuk ost.

Det är värt att prova också torr 
fransk cider och belgiska specialöl 
till ost.

VILKEN DRYCK?

Snappa aldrig åt 
dig ostens hjärta.  

”



Från bulkviner till buteljerade, från internationella 
druvor till de gamla sicilianska. Sicilien är på väg 
att hitta sin plats på den globala vinkartan.

TEXT PIRKKO KOIVU FOTO PIRKKO KOIVU, PRODUCENTERNA OCH ISTOCKPHOTO

Siciliansk identitet
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Sicilien är den största ön i Medel
havet, och som det framgår av 
stämpeln på bilden, en autonom 
region i Italien. Den åtskiljs från det 
italienska fastlandet av det knappt 
tre kilometer breda Messinasundet.
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icilien är globalt sett en över
raskande stor vinpro ducent 
för att vara en liten ö. Där 
odlas vin på 115 000 hektar, 
vilket är mera än i Tyskland 

och lika mycket som i Sydafrika. 
Sicilien har naturliga förutsättningar 

för högklassig vinproduktion. Tradition
erna sträcker sig ända till antiken och 
ön har egna druvor. Därtill känneteck
nas Sicilien av stora höjdskillnader samt 
varierande mikroklimat och jordmåns
typer, som är till nytta då man vill fram
ställa viner med personlig karaktär. Det 
soliga klimatet lämpar sig för ekologisk 
odling. 

Inom den sicilianska vinodlingen 
betonade man länge volymen på bekost
nad av kvaliteten. Regionens kraftfulla 
viner transporterades på tank till nord
ligare delar av Italien, där det använ
des för att ge billiga blandviner fyllighet. 
Sicilien producerar fortfarande bulk
vin, men dess andel har minskat med en 
ökad satsning på buteljerade viner.

Ansiktslyftning
Några av de mest ambitiösa sicilian
ska vinproducenterna, såsom Duca di 

Salapruta och Tasca d’Almerita, började 
några årtionden sedan bygga upp en ny 
identitet för de sicilianska vinerna. Till 
pionjärerna hör också Diego Planeta, 
vars familjeföretag numera har vin
gårdar på olika håll i Sicilien. 

En av Planetas vinmakare, Patricia 
Toth, har flyttat till Sicilien från Ungern. 
Hon överraskades av hur mångsidig ön 
är till sin geologi och sitt klimat.

”Regionen har många starka sidor, 
men än krävs det mycket arbete för att 
höja kvaliteten och för att göra Sicilien 
bättre känt. Att satsa på de egna gamla 
druvorna är ett fint val.”

Planeta blev ursprungligen känt 
genom att producera viner av inter
nationella druvor, såsom Chardonnay, 
men koncentrerar sig nu i större grad på 
sicilianska druvsorter.

”Grecanico, Nero d’Avola och Frap
pato är unika druvor som uttrycker 
Siciliens rikedom och exotism”, säger 
Patricia Toth.

Planeta har vingårdar på fyra oli
ka områden på Sicilien, till exempel i 
Vittoria och Noto på öns sydsida. 

”Planeta har sökt spännande vin
områden. Vinhuset vill visa hur de lokala 

druvorna uttrycker förhållandena på sin 
aktuella växtplats. Själv arbetar jag mest 
med druvorna Carricante och Nerello
Mascalese”, berättar Toth. 

Från Trapani till Etna
Det mest produktiva vinområdet på 
Sicilien är Trapani på öns västsida. Om
rådet var tidigare speciellt känt för sina 
fortifierade marsalaviner. Den domin
erande druvan i Trapani är Catarratto, 
som är den vanligaste druvan på Sicilien. 
Tvåa då det gäller produktionsvolymen 
är provinsen Agrigento på sydsidan.

Ett av de mest prisade vinområde
na på Sicilien är Etna vid östkusten. 
Pionjären här är Benanti, vars vingård
ar producerade viner redan på 1800 
talet. Doktor Giuseppe Benanti åter
upplivade odlingen på 1980talet, och 
idag odlar familjen 28 hektar med Etna
områdets egna druvor – de blå druvorna 
Nerello Mascalese och Nerello Capuc
cio, samt den gröna Carricante.

”Det speciella här är kombinationen 
av höjdläge och breddgrad. Vingård
arna ligger på upp till en kilometers 
höjd. Skillnaden mellan dag och natt 
temperatur är stor, och på dagen gassar 

Patricia Toth, en av Planetas vinmakare 
kom in i yrket därför att hon var intresserad 
av mikrobiologi och jordbruk.

Giuseppe Benanti anser att det 
vore lönsamt för de sicilianska 
producenterna att ännu starkare 
framhäva sambandet mellan 
sina viner och jordmånen samt 
växtläget.

Enrico Gobino har den sicilianska 
druvan Grillo som en av sina 
favoriter. ”Ändå behövs också 
de internationella druvorna, för 
konsumenterna känner dem.”
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Sicilien kan erbjuda ett tjugotal DOC
ursprungsmärkningar. Tidigare var 
det dock vanligt att många sicilianska 
producenter hellre producerade vin i 
den lägre kvalitetsklassen Sicilia IGT. Det 
sades bero på att producenterna ville att 
deras viner uttryckligen skulle framstå 
som sicilianska ute i världen. Märkningen 
Sicilia IGT angav att vinet kom från Sicilien, 
vilket inte framgick av DOCmärkningarna. 
För ett par år sedan skapades en ny 
ursprungsbeteckning, Sicilia DOC.

Reformen har dock väckt också kritik. 
”Ursprungsmärkningen Sicilia DOC 

har ingen verklig betydelse, för dess 
kvalitetsregler övervakas inte tillräckligt”, 
säger bland annat Giuseppe Benanti.  

Sicilens druvor
 
Av odlingsarealen producerar 
64 procent gröna druvor och 
36 procent blåa druvor.

 Gröna: 

Catarratto 
Halmgul. Fruktig blomdoft, ganska 
neutral smak, mjuk men med hög 
syra.

Inzolia 
Förekommer ofta i blandningar med 
Catarratto. Ganska neutrala aromer, 
fyllig.

Grillo
En av druvorna för marsala. Örtiga 
och blommiga aromer, neutral arom.

 Blåa:

Nero d’Avola 
Den vanligaste blå druvan på Sicilien. 
Mörk, aromerna varierar från fruktiga 
till blommiga och kryddiga. Ger 
robusta, tanninrika viner. 

Nerello Mascalese 
Lokal druva för Etnaområdet. Ger 
eleganta, tanninrika, rubinröda viner. 

Nerello Cappuccio
Fruktiga aromer, ger viner som 
gärna dricks unga. Används för Etna 
Rossovin tillsammans med Nerello 
Mascalese.

Frappato
Odlas på öns ostsida. Används för 
DOCG Cerasuolo di Vittoriaviner.

Förr IGT, 
nu DOC

Etnas snöiga topp 
visar på de stora 
höjdskillnaderna 
som ger Sicilien 
också svala 
växtlägen.

solen. Dessutom är det nära till havet.”
Området har lockat till sig kvalitets

medvetna vinproducenter, som är intres
serade av Etnas mångsidiga mikroklimat 
och omväxlande vulkaniska jordmånen.

”Vinerna blir helt olika beroende på 
var på Etnas sluttningar de har vuxit. Det 
här är ett unikt område på Sicilien och 
kanske i hela världen”, säger Benanti. 

Smått och stort
Sicilien har allt från små vingårdar på 
några få hektar till stora vinfabriker. 
Benanti producerar cirka 110 000 butelj
er och tänker förbli en liten butiks
producent. Planeta äger sammanlagt 
360 hektar vingårdar och producerar 
årligen cirka 2,3 miljoner buteljer. Båda 
producenterna exporterar cirka hälften 
av sin produktion. 

Barone Montalto satsar på volym och 
export, av årsproduktionen på 3,5 miljon er 
liter säljs cirka 95 procent utomlands. 

Montaltos och dess kontraktodlares 
odlingar omfattar sammanlagt 400 hektar 
i Trapani, Agrigento och Noto.

Montaltos exportdirektör Enrico
Gobino säger att Montalto konkurrerar 
med de sicilianska storproducenterna 
i den förmånligare ändan av prisskalan.

”Vi syftar till att producera internatio
nella viner med en siciliansk själ.”

Montalto har en linje med bland viner 
på två druvor, varav den ena är inter
nationell, till exempel Merlot, och den 
andra siciliansk. 

”Den internationella druvan är med för 
att den är lättillgänglig för konsument  
en.”

Konkurrensen i den förmånliga pris
klassen är utmanande. 

”Man måste erbjuda mer till samma 
pris. En lösning är appassimento 
metoden, där druvan torkas före vini
fieringen. Det ger ett mustigare och 
fylligare vin.” E

Cerasuolo di Vittoria

Sicilien
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Etikettklubben fyller 15 år i år. Redan 2 500 gånger har medlemmarna 
samlats till vin- eller ölkurser på olika håll i landet. 

Etikett- 
 klubben 

15 år

tikettklubbens kurser och vinprovningar drog 
i fjol sammanlagt omkring fyra tusen personer. 
Det var rekord för klubben som fyller 
15 år i oktober. 

Förutom kurser på olika håll i landet kan 
klubbmedlemmarna uppdatera sin vin- och öl kunskap 
på de nyss förnyade webbsidorna och med hjälp av 
broschyrer som klubben har producerat.

Från färgurval till nyansskillnader
Ännu för femton år sedan fanns det knappast något 
utbud på vinkurser i Finland. Man önskade att Alko 
skulle arrangera kurser, och att grunda en klubb för 

Vi möts på 
Etikettklubben!

 VAD ÄR ETIKETTKLUBBEN?
•	Kunskap	om	hur	man	kombinerar	mat	och	drycker
•		Kurser	och	provningar
•	Elektronuiskt	medlemsbrev	varje	månad
•		Förhandsinformation	om	nya	varor	och	beställningssviner
•		Tidningen	Etiketten/Etiketti	hemburen	i	posten.
•		Broschyrer	om	vin	och	andra	drycker	flera	gånger	om	året
•		Medlemssidor	med	provningstips,	recept	med	dryckförslag,	färdiga	

menyer,	vintermer	och	en	rymlig	virtuell	källare	med	vinkunskap
•	Medlemsavgift	25	euro/år
•	Etikettklubbens	medlemstjänst	tfn	020	711	715	(vard.	9–16)

eller	etiketti@alko.fi

Trevlig stämning, nya idéer.” 
Etikettklubbsmedlem,	deltagare	i	sommarvinsprovning	i	Vasa

”

TEXT NIINA MÄLKIÄ FOTO JUHA SALMINEN
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Jag tycker mera om rödvin, 
så det här var ett intressant 

sätt att bekanta sig med 
vitviner.” 

	Klubbmedlem,	på	en	
introduktionskurs	om	vin	

i	Tammerfors

kunderna var en naturlig fortsättning på personal-
utbildningen inom Alko. 

Service- och varuutbildare Eero Hannikai-
nen har medverkat i Etikettklubben ända sedan
starten. 

”Till en början erbjöd vi allmän kunskap om 
röd- och vitvin, mousserande vin och starkvin, 
och kurserna var mycket teoribetonade. Sedan 
insåg vi att en kurs inte måste vara en ’skolföre-
läsning’, och började koncentrera oss på att prova 
viner och att hitta den egna vinsmaken.”

Föreläsningsstilen störde visserligen inte 
klubbmedlemmarna. Till exempel en intro-

duktionskurs om viner i Vasa, som enligt planen 
skulle räcka två timmar, blev fyra timmar lång, 
när kursdeltagarna inte kunde förmå sig att gå 
hem. Men så säger Hannikainen också att det bäs-
ta med klubben är medlemmarna.

Av samma åsikt är varuutbildaren Vesa Lampi, 
som har utbildat Alkos personal och klubb-
medlemmar i tre års tid. 

”Det är fint att se glädjen, när nån hittar en 
perfekt ny favorit bland vinerna.”

Det har också varit glädjande hur insatta del-
tagarna har varit.

”Folk reser, äter på restauranger, de läser 

”
Stort tack. En intressant, 
lättillgänglig, skojig och 
informativ kurs. Tack för 

öppnade ’dörrar’.” 
Klubbmedlem,	på	en	

introduktionskurs	om	vin	
i	Helsingfors

”
Fint att få bekanta 

sig med mycket olika 
öltyper som man kanske 

inte annars skulle 
stifta bekantskap med. 
Trevlig inställning hos 

utbildarna.” 
Klubbmedlem,	på	en	

introduktionskurs	om	öl	
i	Helsingfors

”
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Avec!
De första åren var lite över 
hälften av deltagarna kvinnor, 
endera ensam eller med en vän. 
Sedermera har också äkta par 
deltagit allt flitigare. Den nyaste 
gruppen är män i 30–40-årsåldern, 
som kommer till vinkursen med 
en kompis.

tidningar och böcker. Vinet har kommit 
närmare människornas vardag”, säger 
Lampi.  

Han anser att Finland har fått en vin-
kultur, som bygger på var och ens egen 
smak on kunnighet. Vi springer inte en-
bart efter poäng eller auktoriteter.

Eero Hannikainen berättar, att speci-
ellt yngre deltagare har tyckt om att jäm-
föra olika vinstilar av samma druva, 
såsom de från gamla och nya världen, 
eller till exempel tyska viner och franska 
alsaceviner. Och om man tidigare var in-
tresserad av kurser om italienska viner, 
vill man nu bekanta sig med ett bestämt 
område, till exempel Toscana.

Från ostvin till juldrycker
Tidigare uppskattade finländarna fylliga 
drycker, såsom röd cabernet sauvignon 
eller kraftfulla vita chardonnayviner. 
Nu föredrar man lättare viner i glaset, 
av rödvinerna till exempel pinot noir och 
av vitvinerna aromrika viognier. 

”Champagne och andra mousseran-
de viner är stående favoriter på kurserna 
och provningarna”, säger klubbmästaren 
Aura Hedengren. ”På en provning kan 
man till ett facilt pris smaka på ett antal fi-

na viner, som man kanske inte i normal-
fall skulle köpa hem.” 

Hannikainen uppmuntrar till att 
stifta bekantskap med högklassiga 
mousse rande viner, till exempel francia-
corta som kommer från Lombardiet 
i Italien, och cava i toppklass från 
Spanien, för dessa tål väl en jämförel-
se med till och med champagne i samma 
prisklass.

I höst återkommer kursen om ost, 
som har varit en av de mest efterfrågade. 
Efter att ha gått den kursen kan man hitta 
ett smakpar till osten inte bara bland 
rödvinerna, utan till exempel i ölhyllan. 
Inför jul provar man igen säsongens fest-
drycker och söker tips till nya presenter.

Tecken på nya trender
Även om champagne och drycker till ost 
står sig på kursprogrammet, råder det 
inte heller någon brist på nya ämnen. 
Aura Hedengren och hennes kolleger föl-
jer med de lågmälda signalerna, som vars-
lar om att nya trender såsom ekovin och 
–öl är på kommande. Också intresset för 
etiska och certifierade varor är allt star-
kare. 

Det utlovas också dueller av nytt slag, 
där viner från nya världen utmanar sina 
europeiska motsvarigheter.

”Nya världen producerar mycket pris-
värda viner i toppklass. Det är inte längre 
någon självklarhet att man är världsbäst 
i Europa”, säger Hedengren. 

Eero Hannikainen tror att också de 
europeiska vinerna återvinner konsum-
enternas gunst i och med att vinerna från 
nya världen blir allt mera europeiska av 
sig.

Provsmakning lär mera 
Maten är en väsentlig del av kurser-
na, även om deltagarna inte alltid bjuds 

på delikatesser. På kurserna dryftas, till 
vilken mat man helst skulle ha vinet. 
Samtidigt funderar man på vilken situa-
tion var och en av dryckerna skulle sitta 
bäst i. Alla deltagarna får smaka i ro och 
bilda sin egen uppfattning. 

Kontentan av kursen är att man lär sig 
prova viner och att hitta vad som är värt 
att fästa uppmärksamhet vid i en dryck.

Utbildarna har fått beröm för att vin-
hobbyn inte handlar om raketveten-
skap, som någon av deltagarna formu-
lerade sig. Vesa Lampi berättar att spe-
ciellt de som deltar i sin första kurs har 
varit överraskade.

”Etikettklubben har inga nivåer, som 
man kunde avlägga för att komma upp 
på en högre, utan alla från nybörjare till 
längre hunna kan delta på alla kurser. Vi 
kan erbjuda alla något nytt de kan lära 
sig”, lovar Lampi. E

Jag och min man deltog på en vinkurs för några 
år sedan. Där lärde vi oss att se om ett vin har 

tårar eller inte. Jag vet inte om det beror på 
roterandet eller tårarna, men speciellt rödvin 
har smakat bättre efter kursen. Också annars 
har jag i och med Etikettklubben fäst större 
uppmärksamhet vid vilken dryck jag väljer 

till maten.” 
	Klubbmedlem,	respons	via	internet

”
Mina favoriter växlar, men 

plånboksvänliga bra vardagsviner 
tilltalar mig alltid. Vitvin med 
hög syra, såsom riesling och 

sauvignon blanc, passar min gom. 
Nu på hösten har jag ofta svamp 

och primörer på tallriken.” 
	Aura	Hedengren,	klubbmästare

”

Mina favoriter är cabernet eller 
syrah till grillad lever. De tyska 
vitvinerna intresserar mig. Min 
favoritdruva Gewürztraminer 
trivs med rökt fisk eller asiatisk 

mat.” 
	Eero	Hannikainen,	

service-	och	varuutbildare

För ögonblicket är jag galen 
i vilt, svamp och bär. Till 

skogssmakerna vill jag just nu 
ha Pinot Noir i form av rödvin 

eller champagne.”
	Vesa	Lampi,	varuutbildare

”

”
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TEXT LINDA MARTIKAINEN FOTO TONI HÄRKÖNEN/LIKE

Musselplockaren
Riikka Ala-Harja, som nyligen har gett ut en novellsamling, saknar de färska 
grönsakerna från åren i Frankrike.

När kockade du senaste 
efter ett recept?
På min födelsedag, då jag 
lagade en crème ninon-soppa 
till entrérätt. Vanligtvis gräver 
jag inte så värst mycket i 
recept. Jag är som bäst när jag 
får ingredienserna framför mig 
och utvecklar något av den.

Vad äter en författare 
i vardagslag?
Enkel och snabblagad 
lunchmat.
 
Vad saknar du av den 
franska matkulturen?
Färska grönsaker. Att salladen 
skulle smaka något och 
att den inte skulle vara så 
dyr. Jag har turen att på 
sommaren ingå i en matring 
på holmen i Ekenäs, så jag får 
ekologiskt odlade grönsaker.

Dina höstdelikatesser?
Kåldolmar med svampfyllning 
eller köttsfärs av lamm.
 
Hur strikt iakttar du mat-
tiderna?
Jag är hungrig jämt. Därför 
var det svårt att leva i Frank-
rike där vuxna äter väldigt 
sällan! 

Salt eller sött?
Salt. Jag känner inte för sött.

Gillar du ost?
Absolut. I Frankrike bodde jag 
50 kilometer från Camembert 
och 40 kilometer från Pont- 
l’Évêque. Jag gillar också 
ost från bergstrakterna och 
comté.

Vilka laster har du 
då det gäller mat?
Jag äter mycket. Ibland kunde 
portionerna vara lite mindre.

Vilka är dina favoritviner?
I Frankrike gillar jag rödviner 
från Bourgogne. Där produ-
ceras också crémant som 
vanligtvis är gott.

Författaren 
Riikka Ala-Harja 

gillar bourgognevin 
och improviserar 

i köket. 

Riikkas 
blåmusslor 
i cider

För 2-3 personer

• ca 1 kg blåmusslor 
• 1 lök eller 
 2 schalottenlökar 
• 1-3 vitlöksklyftor
• 1 surt äpple
• ½ chilifrukt
• mycket smör
• timjan 
• ca 3 dl cider (mycket torr cider 

från Normandiet)
• salt

Tvätta musslorna. Musslan skall 
knipa ihop skalet hårt. Om den 
inte gör det, knackar du ett par 
gånger på skalet. Om den inte 
kniper ihop senast då du borstar 
den, bör den slängas. Låt muss-
lorna rinna av i ett durkslag.

Skala och klyfta lökarna och 
äpplet, skiva chilin. Smält smöret 
i en kastrull. Tillsätt lökhacket, 
äppelklyftorna och löken. Fräs 
på svag värme tills löken är 
genomskinlig. Tillsätt vitlöken, 
bryn inte. Tillsätt timjankvisten. 
Häll musslorna i kastrullen och 
tillsätt cidern. I stället för cider kan 
du använda äppelsaft eller vitvin.

Rör om musslorna försiktigt. 
Sänk värmen lite och lägg på 
locket när vätskan börjar koka. 
Låt musslorna koka ca 2 minuter. 
Rör om musslorna ordentligt 
med en hålslev eller stor slev. 
Koka ytterligare 2 minuter under 
lock.

Den totala koktiden för blå - 
musslor är ca 5 minuter. Akta 
dig för att koka dem för länge. 
Musslorna är färdiga när skalet 
öppnar sig.

Ett smakminne du 
inte glömmer?
I Frankrike bodde jag 
vid havsstranden. Jag 
har ofta själv plockat 
blåmusslor. De är snabb, 
förmånlig och lättlagad 
mat. I Normandie 
kokade man ofta 
blåmusslorna i cider. E

makminnen
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rêpes suzette, tunnpannkakor 
med apelsin- eller citronskal 
och likör, är säkert en av de 
bäst kända flamberade rätt-
terna. Metoden kan dock an-

vändas för att ge också många andra rätt-
ter en sista touch. Till klassikerna hör kon-
jaksflamberade biffar, såsom chateaubri-
and, samt olika ”brinnande såser”. Njurar 
eller kycklinglever blir speciellt läckra då 
de flamberas. Flambering kan också ingå i 
tillagningen av den berömda rätten coq au 
vin, tupp i vin. 

”Också en gryta på rådjur eller älg får 
en fin nyans av flambering”, tipsar köks-
mästare Oula Hänninen på herrgårds-
restaurangen Katisten kartano på Kattis 
gård i Tavastehus.

Till flambering av grillad fisk och skaldjur 
passar anisbrännvin. Calvadosflamberad 
camembert smälter i munnen.

Bäst känd av de flamberade desserter-
na är förutom crêpes suzette bananer som 
flamberas med mörk rom samt flamberad 
parfait. En idé värd att prova är att flambe-
ra ingredienserna för fyllningen i en tarte 
tatin innan man breder ut degen över dem. 

Vad åstadkommer lågorna?
Flamberingen ger maten en läcker smak- 
nyans. Den beror på alkoholens förbrän-
ningsreaktion. Alkohol a tänds vid 65 grader 
och brinner med över 240 graders låga. Om 

Flambering ger maten nya aromer och utgör ett spektakulärt programnummer

Med eldens hjälp
TEXT VIRPI KURJENLENTO FOTO HANNA LINNAKKO

 
1. Först karamelliserar du sockret 
vid 160 grader. Sedan tillsätter du 
äppelklyftorna.
2. Fräs ingredienserna i smör och 
smaksätt dem med rivet citron- och 
apelsinskal. 
3. Sedan häller du i flamberings-
alkoholen (2–3 msk). Låt den bli varm 
och sugas upp en stund. Tänd sedan 
på alkohol och ös den över ingrediens- 
erna så att den förbränns jämnt. 

4. När lågan har slocknat är rätten klar 
att serveras. Portionen kan komplette-
ras med t.ex. glass och garneras med 
chokladsmulor och färsk mynta.

En lämplig dryck till crêpes suzette är ett 
sött, mousserande muskatvin, halvtorr 
champagne eller ett litet glas citruslikör 
som används till flamberingen. Samma 
drycker kan serveras som dessertvin till 
portionen med äppelklyftorna.

DRYCKFÖRSLAG

• De bästa kärlen för flamberingen är 
fat av gjutjärn eller eldfast keramiskt 
material.
• Öva flambering i förväg.
• Flambera aldrig på en trång plats eller 
under en spisfläkt eller luftventil.
Kanal erna kan ha samlat damm och fett, 
som flamberingslågan kan antända.
• Ta fram en brandfilt eller ett lock som 
du i nödfall kan släcka lågorna med.
• Tillsätt aldrig mera alkohol då elden 
redan brinner.
• Tänd med en lång sticka, så att 
flamman inte slår upp i t.ex. håret eller 
skägget.
• Det är bra att värma flamberings-
alkoholen i förväg och låta den sugas 
in en stund i maten som skall flamberas 
innan du tänder på.

Liten minneslista 
för flamberaren

1

2

3 4

Så flamberar du äpplen
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Flamberingen uppfanns kanske i misstag för över hundra år sedan på Café 
de Paris i Monte Carlo. Enligt historien förberedde den unga servitören Henri 
Charpentier tunnpannkakor för Englands blivande kung Edward VII och hans 
sällskap. Man hade öst likör på plättarna för smakens skull och den fattade eld på 
värmestället. Ynglingen trodde att han hade förstört desserten men märkte till sin 
överraskning att den goda smaken hade blivit superb. Han serverade desserten, 
som togs emot med förtjusning i den grad att prinsen ville uppkalla rätten enligt 
Suzette, en ung skönhet som ingick i sällskapet. Så uppstod crêpes suzette.

Söta Suzette

Köksmästare Oula Hänninen 
på Katisten kartano i Tavaste-
hus behärskar flambering. 

den flamberade maten innehåller socker, 
karamelliseras det vid 10 grader. He-
la händelseförloppet, förbränningen av 
alkoholen, förångningen av vätskor-
na och karamelliseringen av sockret ger 
upphov till invecklade kemiska reaktion-
er, som resulterar i unika aromer.

”Det lönar sig att dämpa belysning-
en kring bordet då man flamberar, för 
alkohol brinner med blå låga”, säger Oula 
Hänninen. Han använder ofta flam b er ing 
för att åstadkomma en imponerande 
servering. 

Många alternativ
Flambering kräver cirka 40-procentig 
alkohol. Fungerande alternativ är konjak, 
calvados och whisky, men också starka 
likörer används. Vissa speciellt söta 
likörer har dock inte nödvändigtvis till-
räckligt hög alkoholstyrka för flambering.

Också drycker kan flamberas. Man har 
experimenterat med sambuca, och med 
irish coffee – innan grädden åker på. 

Vodka lämnar inga speciella aromer i 
den flamberade maten. Gin däremot pas-
sar finländsk mat tack vare sin enbärsar-
om.

”Det lönar sig att prova också inhemsk 
maltwhisky”, tipsar Oula Hänninen.

”Omsorgsfulla förberedelser utgör 
grunden för lyckad flambering, för flamb-
eringen utförs vanligtvis i matgästernas 
åsyn precis inför serveringen.”

Medan Oula Hänninen pratar förbe-
reder han sig på att flambera äpplen som 
han har fräst i en blandning av karamell-
iserat socker, smör och kryddor.

”Man behöver inte vara rädd för lågan. 
När den brinner ordentligt, är det bra att 
ösa maten med den brinnande vätskan så 
att alkoholen förbränns jämt.” E

Du hittar receptet på 
crêpes suzette

på adressen 
etiketti.fi. 
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ALKOS FÖRETAGSTJÄNST
• Adress: Körkarlsvägen 1, Helsingfors
• E-post: foretagstjanst@alko.fi
• Telefon: 020 711 713
• Personal: 12 + ungefär lika många julbiträden

Riitta Findström 
som har hand-
lat i butiken 
berömmer 
servicen. 

Servicechef Jyri Saraste är glad för att kunna erbjuda 
Alkios sortiment för kunder i hela landet.

Päivi Salonen har plockat en order som strax är 
färdig för att åka ut i världen (ovan). 

Petri Kolsi är försäljare på Alko Kånala. Han vet 
att julsäsongen inleds redan i oktober. (t.v.).
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öretaget planerar ett festligt eve
nemang. Man har bjudit in ett par 
hundra gäster, menyn är plan
erad, men vad skall man välja för 
drycker och var skall de köpas?

Enligt servicechef Jyri Saraste är situa
tionen välbekant för Alkos företagstjänst. 
Enheten fungerar i Kånala i Helsingfors, 
i samband med köpcentret Ristikko och 
betjänar företagskunder i hela landet.

”Man kan skicka en färdig beställning 
till oss, men vi bistår också gärna vid valet 
av drycker. Vår personal är mycket kompe
tent, och vi är speciellt insatta i företagens 
behov.”

Kommunikationen mellan kunderna 
och företagstjänst sker vanligtvis över tele
fonen, med epost eller Alkos webbaserade 
ordersystem Alkovi. 

Utöver företagskunder betjänar Alko
butiken i Kånala också vanliga kunder 
precis som alla Alkobutiker.

Vältrimmad logistik
I Kånala har Alkos företagstjänst ett stort 
kontor, där man tar emot beställningar från 
företagskunderna. När en order är klar, ges 
den vidare till lagret där varorna plockas 
ihop. Den färdiga försändelsen hinner 
knappast pusta ut i lagret innan den skall ut 
i världen. 

Företagen kan avhämta sina drycker  
eller beställa transport för dem. Leverans

erna sköts snabbt, effektivt och så eko
logiskt som möjligt, oavsett om försändel
sen skall till Ulrikasborg eller Utsjoki. Också 
Alkos hela sortiment står till förfogande 
landet över.

”Oavsett orten är leveransen framme 
inom 2–3 vardagar. Bilarna tar så full last som 
möjligt, och rutterna är väl genomtänkta.”

Också privata kunder kan utnyttja trans
portservicen när leveransadressen är en 
före tagsadress.

”I praktiken kan dryckerna för en 
bröllops mottagning levereras till en fest
våning som drivs av ett företag. Däremot 
kan en leverans inte gå till exempel till en 
privat sommarstuga”, berättar Jyri Saraste.

Den intensivaste perioden för före
tagstjänsten är julsäsongen, då det dagli
gen kan avgå upp till hundra billeveranser 
från lagret. Försäljaren Petri Kolsi berättar

att julsäsongen för butiken börjar mycket 
tidigt, redan i oktober.

”Det är lite för tidigt för att klä sig i tomte
luva, men man kan helt tydligt känna av 
jultrafiken”, säger han.

Tema- och ekodrycker populära
Företagsvärden genomgår samma trender 
och säsonger som allt annat. Det har gått 
upp för Pasi Huttunen och Anni Pajunen 
som båda svarar för nyckelkunder.

”När sommaren övergår i höst, ger vit
vinerna vika för rödvinerna. Champagne 
och andra mousserande viner efterfrågas 
året om”, beskriver Anni Pajunen.

Ett alternativ är att ge företagsevene
mang anknytning till något tema. På senaste 
tid har skärgårdstemat och kryssningar 
varit populära. Temat kan utgöras också 
av något årtionde eller land, till exempel 
Italien.

”Också eko och närmatstrenden syns 
tydligt. Många företag har förbundit sig 
till att iaktta ett miljöprogram. Då är eko
vin ett naturligt val för företagets kvälls
evenemang.” 

Kulturskillnader och idrottsföreningar
Företagskulturerna avviker givetvis från 
varandra. Ett gammalt, stabiliserat stor
företag arrangerar annorlunda evenemang 
än till exempel ett litet tillväxtföretag.

”Om en fest har hundraåriga tradi

Etiketten har hittills 
presenterat tio 

Alkobutiker på olika håll 
i Finland. Den här gången 

besöker vi Alkobutiken 
i Kånala, Helsingfors.

Företagstjänsten 
når hela landet

Från Kånala i Helsingfors startar dryckförsändelser till allt från Tölö till Tuupovaara 
och från Ulrikasborg till Utsjoki. Butikens kompetenta personal är speciellt insatt 

i företagsvärldens behov.

Oavsett orten är 
leveransen framme 
inom 2–3 vardagar.”

Jyri Saraste

”

TEXT MATTI VÄLIMÄKI FOTO HANNA LINNAKKO
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Så fungerar 
företagstjänsten
Alkos företagstjänst fungerar i 
Kånala, Helsingfors, men betjänar 
kunder landet över.

Företag kan kontakta 
företagstjänsten med telefon, 
e-post eller vid det elektroniska 
beställningssystemet Alkovi. Order 
görs per e-post. Kontaktuppgifter 
till företagstjänsten finns på 
sidan 44. 

Företag kan beställa transport 
för dryckerna eller avhämta dem. 
En transport är framme inom 
2–3 vardagar.

Personalen i Konala är speciellt 
insatt i företagens behov och 
hjälper gärna till exempel vid 
planering av temat för en fest.

Företagen erbjuds också pro-
fessionella kurser.

Beställningar till julen bör hälst 
göras redan i oktober.

tioner kommer också vinerna ofta från 
gamla vinländer, såsom Frankrike och 
Italien”, berättar Pasi Huttunen.

”Yngre företag är kanske piggare på att 
prova på alla slags nyheter.”

Globala businessföretag är ofta väl
insatta i internationella dryckestrender och 
vad som är på gång.

”En temaidé kunde vara att prova på 
något annat än viner på de välbekanta, 
internationella druvorna. En del producen
ter har till exempel börjat satsa på gamla, 
nästan bortglömda druvor, eller de kan 
kombinera olika druvor fördomsfritt”, 
berättar Pasi Huttunen.

Den som besöker företagstjänstens 
kontor kan inte undgå att lägga märke 
till Åbolaget TPS pappersmugg på hans 
arbetsbord.

”Den utgör ett överraskande och robust, 
kraftfullt inslag i kontorets balanserade 
atmosfär”, beskriver Pasi, hemma från 
Åbo, med vintermer.

Champagnekurser
Anni Pajunen kommer på ytterligare några 
bra tips.

”Österrike erbjuder numera mycket 
eleganta viner. Från USA har det börjat 
komma utmärkta viner också från andra 
platser än Kalifornien. Till exepel delstaten 
Washington har förträffliga växtförhållan
den för europeiska druvor”, berättar hon. 

Jyri Saraste påminner om företagstjänst
ens förpackningsservice samt om present
korten med personifierat följebrev.

”Företagen över hela landet erbjuds 
också professionellt skötta utbildnings
evenemang, där man kan fördjupa sig i till 
exempel vinframställning eller klassiska 
äktenskap mellan mat och vin.”

Nytta också för privatkunder
Privatkunder som besöker Alkobutiken 
i Kånala hittar ett brett sortiment i hyllorna 
tack vare företagstjänsten.

”Jag får tacka. Fint, att det finns alter
nativ”, säger Minna Damski, som har 
kommit till butiken för att hitta ett present
rödvin och för eget bruk ett chilenskt eller 
sydafrikanskt rödvin till lammsteken.

Riitta Findström  har en butelj
italienskt vitvin i sin varukorg. Hon beröm
mer speciellt den goda servicen i butiken 
och det goda utbudet av gratis parkerings
platser i närheten. E

Anni pajunen och Psi Huttunen är 
speciellt insatta i företagens behov 
och ansvarar för nyckelkunder. Vid 
behov använder de uppslagsverk 
för att leta fram lämpliga drycker 
som matchar företagsevenmang-
ets tema. 

Företagen över hela 
landet erbjuds också 
professionellt skötta 

vinkurser.”
Jyri Saraste

”
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Drinkar 
med proffsstil
Alko säljer ett antal tillbehör 
som underlättar arbetet med 
att bygga upp en cocktail. 
Förutom receptpinnarna som 
ingår i serien Etiketten finns ett 
Home Bar-set med de viktigaste 
bartillbehören. Tillbehören repre-
senterar proffskvalitet. 

Setet består av en shaker 
på 50 cl, ett mått på 2–4 cl, 
en kross, en barsked, en sil 
och ett recepthäfte. Helheten 
passar utmärkt till exempel 
som present i samband med en 
inflyttningsfest eller till nån som 
skall arrangera en fest. 
Pris 33,90 €/förpackning.

PÅ SÖK EFTER DEN BÄSTA PLACERINGEN FÖR CERTIFIERADE VAROR 
Certifierade varor, det vill säga eko- och rättvisemärkta varor, har en egen hylla i Alkobutikerna, 
eller så har de placerats ut bland de övriga varorna. För närvarande pågår fyra försök där man 
utreder med vilken placering det är lättast att hitta de här populära varorna. 

På våren 2012 öppnade Alko en bod för certifierade varor på övre planet i sin 
flaggskeppsbutik Alko Arkadia i Helsingfors. Också i Alkobutiken i köpcentret Iso Omena i Esbo 
har alla certifierade varor samlats i en egen hylla på en central plats i butiken.

 I Tiiriö i Tavastehus har de certifierade varorna åtskiljts i egna grupper som placerats 
varugruppsvis, det vill säga certifierade rödviner finns intill övriga rödviner, certifierade vitviner 
vid övriga vitviner etc. I Muurame pågår ett försök där de certifierade varorna finns utspridda på 
sina gamla platser, men med ökade information på hyllorna i hopp om att de här varorna skall 
urskilja sig bättre. Alla fyra butiker har fått kundresponsterminaler. Dessutom är personalen alltid 
beredd att ta emot respons av kunderna angående försöket.

Alko har under sommarens och höstens lopp utvidgat sin egen 
varuserie Etiketten. I serien ingår nu 14 kvalitetsvaror såväl 
för högklassig avnjutning av drycker som för att ge i present. 
Nyheterna känns igen i Alkobutikerna på en egen logga som 
du kan se i samband med bilden nedan.  
• Glasmärkare underlättar igenkännande av det egna glaset 
på en fest och sparar dessutom disk. Pris 8,00 €/förpackning. 
• Med receptstickorna bygger du snabbt sex olika klassiska 
drinkar utan andra mått eller recept. Pris 10,90 €/paket. 
• Vintermometern anger vinets idealtemperatur för servering. 
Så får du ut de bästa aromerna ur vin. Pris 11,90 €/styck.

KONSEPT-
BUTIKERNA
NYASTE NYTT 
PÅ ALKO
Alko publicerar inom de 
närmaste månaderna 
elva konceptbutiker 
där man kommer att 
utvärdera och presentera 
nya koncept för Alko-
butikerna. 

I alla konceptbutikerna 
är personalen speciellt ly-
hörd för kundernas kom-
mentarer och önskemål 
om hur butiken kunde 
utvecklas. Butikerna har 
elektroniska apparater 
för respons, som man 
hoppas kunderna skall 
använda flitigt.

Konseptbutikerna 
listas på Alkos webbsidor 
på adressen alko.fi/butiker.

Varuserien Etiketten
utökas med nyheter

ETIKETTKLUBBS-
MEDLEMMAR 
REDAN I 15 ÅR
I oktober har det förflutit
15 år sedan Alkos Etikett-
klubb grundades. 

Också klubben har 
förändrats med medlem-
marna under årens 
lopp. Mera om klubbens 
jubileumsår på sidan 38. 

UPPGIFTER OCH FOTO ALKO

lko står för service

år



Bordet är dukat med 

vinkunskap – välkommen!

Jubileumsprovning: 
vinklassiker
För att celebrera Etikettklubbens 15-årsjubi-
leum ordnar vi en provning av klassiska kvali-
tetsviner från både Europa och nya världen. 
Varför blir vissa viner klassiker? Lever de upp till 
sitt rykte? I vilka klassiska sammanhang ska 
man korka upp en klassiker? Vi kommer att be-
lysa dessa frågor ur flera olika synvinklar under 
provningskvällen. Upptäck kungarna bland vita 
och röda viner och drottningarna bland mous-
serande viner och champagne! Provningen på-
går i 1,5–2 timmar.
 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 
på 25–50 € för provningsvinerna som delas 
lika mellan deltagarna.

kurs: lär känna röda viner
Få en inblick i hur rött vin tillverkas. Prova olika 
röda viner och upptäck skillnaderna mellan de 
vanligaste röda druvsorterna, vintyperna och de 
största rödvinsländerna. Du får veta vilka kriterier 
man bedömer röda viner efter. Kursen ger också 
fylliga tips om hur man använder och serverar  
vinerna. Kursen pågår i cirka 2,5 timmar.
 Priset är 30 € per deltagare plus en kostnad  
på 12–25 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

provning: viner till Jul
Måste julens viner alltid vara röda? Vilka typer av 
drycker fulländar en festlig julmåltid? Vilken är 
den perfekta vinklappen? Vi provar och diskute-
rar ett antal säsongsviner och nyhetsviner samt 
andra drycker som är aktuella inför årets största 
högtid. Provningen pågår i 1,5–2 timmar. Före 
det kommer en expert att ge en introduktion till 
temat.
 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 
på 13–24 € 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 flera 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 identifiera 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.

ProVnIngar och KUrsEr sEnarE I höst

Etikettklubben ordnar kurser och provningar där du lär dig genom 

att prova och lär dig hur man provar. Välkommen på provning! 

Lägg särskilt märke till att vi har en provning av vinklassiker i 

höstens utbud. Provningen ordnas för att fira Etikettklubbens 

15-årsjubileum. Våra kurser är öppna för alla klubbmedlemmar. 

Du kan också ta med en vän.

Vi hälsar alla vinvänner välkomna  
till Etikettklubben!

Vi har ett brett utbud av kurser och provningar att  välja 

bland. Dessutom får du en rad olika förmåner med 

anknytning till viner:

•  Etiketten, enda tidningen om mat och dryck på svenska  

 i Finland, hem till dig fyra gånger per år.

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

 flera 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 25 € per år. Det går lätt och smidigt att 

bli medlem via vår hemsida www.alko.fi > Mat och dryck 

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

Aura Hedengren

klubbmästare

ANNONS

anmäl dig så här
anmälningar till kurserna i helsingfors tas 
emot från onsdag 2 oktober 2013. övriga 
kursanmälningar börjar onsdag 9 oktober 
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 finska.

BJörnEBorg 
Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17

Lär känna röda viner on 16.10 kl.  18.00

Vin- och matklassiker ti 5.11 kl.   17.30

Viner till jul ti 10.12 kl.  18.00

roVanIEMI 
Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Lär känna röda viner on 6.11 kl.  18.00

Vinklassiker ti 3.12 kl.  18.00

sEInÄJoKI 
Restaurang Marttilan talli, Kivirikko, Puskantie 38

Vinklassiker to 7.11 kl.  18.00

Viner till jul to 28.11 kl.  18.00

taMMErFors 

Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Lär känna röda viner ti 22.10 kl.  18.00

Vinklassiker on 6.11 kl.  18.00

 on 20.11 kl.  18.00

Viner till jul ti 26.11 kl.  18.00

 ti 3.12 kl.  18.00

ÅBo 

Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

Lär känna röda viner ti 22.10 kl.  18.00

Vinklassiker on 30.10 kl.  18.00

 må 4.11 kl.  18.00

Viner till jul må 25.11 kl.  18.00

 ti 3.12 kl.  18.00

Vasa 

Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.

Lär känna röda viner to 7.11 kl.  18.00

Vinklassiker to 28.11 kl.  18.00

Viner till jul to 12.12 kl.  18.00

hELsIngFors
Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån

Vin- och matklassiker on 16.10 kl.  17.00

 to 24.10 kl.  17.00

 to 14.11 kl.  17.00

 ti 26.11 kl.  17.00

Lär känna röda viner to 17.10 kl.  17.00

 ti 22.10 kl.  17.00

 on 13.11 kl.  17.00

 on 20.11 kl.  17.00

aBc om viner må 21.10 kl.  17.00

 on 23.10 kl.  17.00

 ti 29.10 kl.  17.00

 ti 5.11 kl.  17.00

Vinklassiker må 28.10 kl.  17.00

 ti 12.11 kl.  17.00

 ti 19.11 kl.  17.00

 to 21.11 kl.  17.00

 on 27.11 kl.  17.00

Viner till jul to 28.11 kl.  17.00

 må 2.12 kl.  17.00

 må 9.12 kl.  17.00

 ti 10.12 kl.  17.00

 on 11.12 kl.  17.00

 to 12.12 kl.  17.00

JYVÄsKYLÄ
Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

Vinklassiker on 6.11 kl.  18.00

Viner till jul to 12.12 kl.  18.00

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

aBc om viner on 30.10 kl.  18.00

Viner till jul  ti 3.12 kl.  18.00

KUoPIo 

Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Vin- och matklassiker to 17.10 kl.   17.30

Vinklassiker to 7.11 kl.  18.00

Viner till jul to 17.12 kl.  18.00

LahtIs
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

aBc om viner  on 4.11 kl.  18.00

Vinklassiker ti 26.11 kl.  18.00

Viner till jul  ti 10.12 kl.  18.00

ULEÅBorg 

Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

Lär känna röda viner to 17.10 kl.  18.00

Vinklassiker  on 30.10 kl.  18.00

Viner till jul ti 3.12 kl.  18.00
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vinkunskap – välkommen!

Jubileumsprovning: 
vinklassiker
För att celebrera Etikettklubbens 15-årsjubi-
leum ordnar vi en provning av klassiska kvali-
tetsviner från både Europa och nya världen. 
Varför blir vissa viner klassiker? Lever de upp till 
sitt rykte? I vilka klassiska sammanhang ska 
man korka upp en klassiker? Vi kommer att be-
lysa dessa frågor ur flera olika synvinklar under 
provningskvällen. Upptäck kungarna bland vita 
och röda viner och drottningarna bland mous-
serande viner och champagne! Provningen på-
går i 1,5–2 timmar.
 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 
på 25–50 € för provningsvinerna som delas 
lika mellan deltagarna.

kurs: lär känna röda viner
Få en inblick i hur rött vin tillverkas. Prova olika 
röda viner och upptäck skillnaderna mellan de 
vanligaste röda druvsorterna, vintyperna och de 
största rödvinsländerna. Du får veta vilka kriterier 
man bedömer röda viner efter. Kursen ger också 
fylliga tips om hur man använder och serverar  
vinerna. Kursen pågår i cirka 2,5 timmar.
 Priset är 30 € per deltagare plus en kostnad  
på 12–25 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

provning: viner till Jul
Måste julens viner alltid vara röda? Vilka typer av 
drycker fulländar en festlig julmåltid? Vilken är 
den perfekta vinklappen? Vi provar och diskute-
rar ett antal säsongsviner och nyhetsviner samt 
andra drycker som är aktuella inför årets största 
högtid. Provningen pågår i 1,5–2 timmar. Före 
det kommer en expert att ge en introduktion till 
temat.
 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 
på 13–24 € 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 flera 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 identifiera 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.

ProVnIngar och KUrsEr sEnarE I höst

Etikettklubben ordnar kurser och provningar där du lär dig genom 

att prova och lär dig hur man provar. Välkommen på provning! 

Lägg särskilt märke till att vi har en provning av vinklassiker i 

höstens utbud. Provningen ordnas för att fira Etikettklubbens 

15-årsjubileum. Våra kurser är öppna för alla klubbmedlemmar. 

Du kan också ta med en vän.

Vi hälsar alla vinvänner välkomna  
till Etikettklubben!

Vi har ett brett utbud av kurser och provningar att  välja 

bland. Dessutom får du en rad olika förmåner med 

anknytning till viner:

•  Etiketten, enda tidningen om mat och dryck på svenska  

 i Finland, hem till dig fyra gånger per år.

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

 flera 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 25 € per år. Det går lätt och smidigt att 

bli medlem via vår hemsida www.alko.fi > Mat och dryck 

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

Aura Hedengren

klubbmästare

ANNONS

anmäl dig så här
anmälningar till kurserna i helsingfors tas 
emot från onsdag 2 oktober 2013. övriga 
kursanmälningar börjar onsdag 9 oktober 
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 finska.

BJörnEBorg 
Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17

Lär känna röda viner on 16.10 kl.  18.00

Vin- och matklassiker ti 5.11 kl.   17.30

Viner till jul ti 10.12 kl.  18.00

roVanIEMI 
Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Lär känna röda viner on 6.11 kl.  18.00

Vinklassiker ti 3.12 kl.  18.00

sEInÄJoKI 
Restaurang Marttilan talli, Kivirikko, Puskantie 38

Vinklassiker to 7.11 kl.  18.00

Viner till jul to 28.11 kl.  18.00

taMMErFors 

Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Lär känna röda viner ti 22.10 kl.  18.00

Vinklassiker on 6.11 kl.  18.00

 on 20.11 kl.  18.00

Viner till jul ti 26.11 kl.  18.00

 ti 3.12 kl.  18.00

ÅBo 

Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

Lär känna röda viner ti 22.10 kl.  18.00

Vinklassiker on 30.10 kl.  18.00

 må 4.11 kl.  18.00

Viner till jul må 25.11 kl.  18.00

 ti 3.12 kl.  18.00

Vasa 

Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.

Lär känna röda viner to 7.11 kl.  18.00

Vinklassiker to 28.11 kl.  18.00

Viner till jul to 12.12 kl.  18.00

hELsIngFors
Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån

Vin- och matklassiker on 16.10 kl.  17.00

 to 24.10 kl.  17.00

 to 14.11 kl.  17.00

 ti 26.11 kl.  17.00

Lär känna röda viner to 17.10 kl.  17.00

 ti 22.10 kl.  17.00

 on 13.11 kl.  17.00

 on 20.11 kl.  17.00

aBc om viner må 21.10 kl.  17.00

 on 23.10 kl.  17.00

 ti 29.10 kl.  17.00

 ti 5.11 kl.  17.00

Vinklassiker må 28.10 kl.  17.00

 ti 12.11 kl.  17.00

 ti 19.11 kl.  17.00

 to 21.11 kl.  17.00

 on 27.11 kl.  17.00

Viner till jul to 28.11 kl.  17.00

 må 2.12 kl.  17.00

 må 9.12 kl.  17.00

 ti 10.12 kl.  17.00

 on 11.12 kl.  17.00

 to 12.12 kl.  17.00

JYVÄsKYLÄ
Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

Vinklassiker on 6.11 kl.  18.00

Viner till jul to 12.12 kl.  18.00

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

aBc om viner on 30.10 kl.  18.00

Viner till jul  ti 3.12 kl.  18.00

KUoPIo 

Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Vin- och matklassiker to 17.10 kl.   17.30

Vinklassiker to 7.11 kl.  18.00

Viner till jul to 17.12 kl.  18.00

LahtIs
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

aBc om viner  on 4.11 kl.  18.00

Vinklassiker ti 26.11 kl.  18.00

Viner till jul  ti 10.12 kl.  18.00

ULEÅBorg 

Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

Lär känna röda viner to 17.10 kl.  18.00

Vinklassiker  on 30.10 kl.  18.00

Viner till jul ti 3.12 kl.  18.00
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DRYCKFÖRSLAG OCH GLAS ALKO
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Amerikansk ode till äpplet
Ett sött muskatvin är ett förträffligt val 
då man vill festa på en klassisk  
amerikansk äppelpaj.

Äppelpajen gillar russin
tonerna i söta vitviner eller 
dessertviner på druvan 
Muskat. Druvan före
kommer i många varianter 
och kallas beroende på 
språket också bl.a. Moscato 
och Moscatel.

DRYCKFÖRSLAG

I Finland använder vi inte 
det fasta bakfettet som på engelska 
kallas shortening. Det kan helt bra 

ersättas med fast kokosfett. 
Det väsenliga är att fettet tillsätts  

i mjukt men inte flytande tillstånd. 
Whiskeyn kan ersättas med en 

matsked citronsaft.

Erikas 
tips! 

en uramerikanska äppelpajen är knaprig på 
ytan och överdådigt äppelrik inuti. Fyllningen är 
en läcker kombination av en söt och en syrlig 
äppelsort som eskorteras av kanel, ingefära 
och muskotnöt. När man ännu lägger en 
glassboll vid varje pajbit och serverar ett glas 
söt muskat till portionen kan höstfesten börja!
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För 12 personer
Förberedelser 30 min + degen vilar i kylskåp 1 h, 
tillagning 60 min, 
sammanlagt 1 h 30 min + degen vilar i kylskåp 1 h 
+ pajen svalnar 1 h

Deg:
•  5 ½ dl vetemjöl (halvgrovt)
•  1 tsk salt
•  1 msk fint strösocker
•  80 g rumsvarmt kokosfett (Cocos)
•  80 g kallt smör 
•  6–7 msk kallt vatten

Fyllning:
• ca 750 g röda, söta äpplen 
• ca 450 g gröna, sura äpplen
• 1 ¼ dl fint strösocker
• 2 msk mörkt rörströsocker
• 1 tsk malen kanel
• 1 tsk malen ingefära
• ½ tsk malen muskotnöt
• 1–2 msk whiskey
• ½ dl vetemjöl

Till servering:
• vaniljglass

Amerikansk äppelpaj

Erika Holt kommer från USA:s västkust, från en 
liten landsortsstad i närheten av Seattle. Delstaten 
Washington kallas också USA:s äppeldelstat 
därför att där finns oändligt stora äppelfarmer. 
Också i Erikas barndomshem fanns en stor 
trädgård med många äppel- och plommonträd 
samt amerikanska blåbär. 

I sitt arbete på Statens forskningsanstalt VTT 
forskar Erika i miljöanpassade byggnads material. 
Matlagning och bakning är i den grad kära 
fritidsintressen för tvåbarnsmamman, att hon 
bakade bakverk till sin väns kafé under sin 
moderskapsledighet.

Erika har bakat äppelpajer med det här 
receptet i över 15 år. Ursprungligen tog hon tillvara 
receptet ur tidningen Good Housekeeping, men 
under årens lopp har hon utvecklat det så att 
pajen nu är fulländad.

Erika bakar pajen året om, speciellt till de 
amerikanska helgerna, då hon samlas med de 
amerikanska vännerna. 

FORSKARE I JAKT PÅ DEN PERFEKTA ÄPPELPAJEN

►I Etikettens novembernummer presenterar
vi på Erika Holts begäran en smarrig och frisk 
chokladdessert.

1. Gör degen. Blanda snabbt ihop vetemjölet, 
saltet och sockret i en hushållsmaskin eller 
matberedare. Tillsätt det mjuka kokosfettet och 
och det kalla smöret i små klickar och tärningar. 
Kör maskinen en stund tills degen är grynig. 
2. Tillsätt vattnet och kör precis så mycket att 
degen bildar en klump. Om degen fortfarande är 
för torr och grynaktig tillsätter du 1 tsk vatten åt 
gången och kör i korta tag.

(Obs! Du kan göra degen också för hand. 
Nyp samman de torra ingredienserna och fettet 
i en skål, eller använd två knivar för att bearbeta 
degen till en grynig massa. Tillsätt så mycket 
vatten att degen låter sig samlas.)
3. Forma degen till två bollar, den ena en aning 
större. Platta ut bollarna lite till två rundlar, vira in 
dem i plastfilm och lägg i kylskåpet för minst en 
timme. Du kan göra degen redan 1–2 dagar 
i förväg. 
4. Värm ugnen till 200 grader. Kavla ut den 
större degrundeln på ett mjölat bakbord så att 

dia metern blir ca 30 cm. Lyft degrundeln 
med hjälp av kaveln och lägg den i en pajform 
med 24–26 cm diameter. Tryck ut degen jämnt 
i formen. Ställ båda degrundlarna, den ena i sin 
form, i kylskåpet för en stund.
5. Skala äpplena, avlägsna fröhuset och skär 
äpplena i ca en halv centimeter tjocka klyftor.

Flytta över klyftorna i en skål. Tillsätt sockret, 
kryddorna, whiskeyn och vetemjölet. Låt äppel-
klyftorna dra smak i 10 minuter.
6. Bred ut äppelfyllningen i pajformen med 
degen. Bred ut deglocket över pajen. Vik degen 
över formens kanter och skär snyggt bort all 
överloppsdeg, som du kan garnera pajlocket 
med. Forma då degen till blad och äpplen som 
du fäster med lite vatten. Picka hål eller skär 
skåror i deglocket så att ångan kan pysa ut under 
gräddningen.
7. Ställ formen i en långpanna så att eventuell 
vätska som rinner ut inte bränner fast i ugnsbott-
nen. Grädda pajen ca 30 minuter på mellersta 

falsen. Täck pajen med bakplåtspapper och 
grädda i ytterligare 20 minuter tills äppel klyftorna 
är mjuka och pajen har fått snygg färg.
8. Låt pajen svalna en timme före serveringen. 
Du kan låta den svalna helt och servera den först 
senare. Bäst smakar pajen dock ljummen med 
vaniljglass.
 



etiketten.fiVackert och gott. 
Receptet för den 

höstliga squashrätten 
på sidan 16.

Du kom väl ihåg att du också 
kan kommentera det färskaste 

numret av tidningen och föreslå 
nya artiklar på etiketten.fi?
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