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Kungligt vin
Skymningen faller över det ungerska 
vindistriktet Tokaj-Hegyalja och vinod-
lingarna på Zemplénbergens sydöstra 
och sydvästra sluttningar. 

Vinrankorna, som står i långa rader, 
går till vila i den ljumma kvällen. När 
morgonen gryr och dimman lättar ba-
dar de åter i ljus som ger de åtråvärda 
druvorna energi och växtkraft. Den 
ungerska höstens värme lämpar sig 
utmärkt för vinodling. Förhållandena är 
ypperliga för ädelrötan, som ger dru-
vorna den russinkaraktär som behövs 
för tillverkning av tokajer. 

Ungerns mest kända vindistrikt  
Tokaj-Hegyalja finns upptaget på  
Unescos världsarvslista. På sluttning-
arna invid gränsen mot Slovakien och 
Ukraina odlas bland annat druvorna 
Furmint, Hárslevelü och Muscat Lunel.

En stor del av vinerna får mogna i 
gamla bergskällare vars temperatur på 
cirka + 12 °C och luftfuktighet på cirka 
95 procent erbjuder optimala lagrings-
förhållanden. 

Vinet från Tokaj-Hegyalja kallas 
”ett vin för kungar och kungen bland 
viner”. Epitetet lär härstamma från 
”solkungen” Ludvig XIV:s menyer, som 
var försedda med de bevingade orden. 
Tokajvinerna hade sin givna plats vid 
bland annat de överdådiga gästabuden 
i Versaille utanför Paris. Ludvig XIV var 
kung av Frankrike och Navarra. 
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 Som sann sommarmänniska känner jag ett 
visst mått av vemod när augustimörkret 
faller och sommaren långsamt blommar 

ut. Trots detta är jag beredd att kalla hösten årets 
bästa tid.   

Naturens skafferi bjuder på svamp och bär, torgen 
svämmar över av läckerheter och trädgårdarna är 
som dukade bord. 

Förstår vi vilken rikedom vi har? Är vi tillräck-

naturens gåvor? Tanken slog mig redan för ett 
år sedan och jag anser fortfarande att vi inte 
uppmärksammar skördetiden i tillräckligt stor 
utsträckning. 

kekri- eller skördefest?   
Säsongens smaker uppmärksammades redan 

i det första numret av Alkos kundtidning, som 
utkom sommaren 1965. Den populära kund-
tidningen, som till en början hette Vinposten,  
döptes om till Etiketten hösten 1976. 

I skrivande stund är Alkos kundtidning inne på 
sin femtionde årgång. Jag hoppas att Ni, bästa 
läsare, tycker att tidningen fortfarande motsvarar 
Era förväntningar och att den förmår bjuda på 
nyttig information och trevliga läsestunder.

Sari Karjalainen

Årets bästa tid

INSTAGRAM 
alko_oy

FACEBOOK 
facebook.com/alkopalvelee

TWITTER 
twitter.com/Alko_Oy

KANALER 
Alko betjänar via olika sociala medier. Besök oss på adresserna: Uruguay 

på villovägar  
I artikeln Viner från Andernas fot  
i Etiketten 2/15 förekom ett beklagligt 
misstag. På kartan över Sydamerika  
på sidan 13 hade Uruguay tagit Bolivias 
plats. Uruguay ligger öster om Argenti-
na. På vidstående karta finns länderna 
på sina rätta platser.

Bolivien
Brasilien

Paraguay

Uruguay

Argentina

Chile
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Entréer Säsongens smaker och fenomen,  
ansvar och internationella vindar.
SAMMANSTÄLLNING  JULIA ISONIEMI, PIA-MARIE RAUHALA, ELISE TAMMINEN
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Minister Rehula anser att måttlighet är a och o oavsett om 
det gäller konsumtion av grillkorv, öl eller andra livsmedel 
och drycker. ”Mycket skulle vara annorlunda i samhället 
om alla vi 5,5 miljoner finländare kunde använda alkohol 
med måtta. Utbredd måttlighet skulle reducera social- och 
hälsovårds ministeriets problem och underlätta den så  
kallade vård reformen (sote), säger Juha Rehula. 

Han ansvarar för bland annat alkoholfrågorna i Juha 
Sipiläs regering. Arbetet med att revidera alkohollagstift-
ningen har pågått en längre tid. 

HUR FRAMSKRIDER REVIDERINGEN  
OCH HUR SER TIDSSCHEMAT UT? 
Det första målet i beredningen är att uppnå politisk enighet 
om vad som bör göras. Det gäller bland annat att finna 
balans mellan de hälsomässiga och ekonomiska intressena. 

Alkoholens skadeverkningar, som är oomtvistliga, ger 
upphov till årliga kostnader i miljardklassen. De negativa 
konsekvenserna syns i hälso- och sjukvården och yttrar sig 
som bland annat sjukfrånvaro, nedsatt arbetsförmåga och 
sociala problem. Å andra sidan sysselsätter alkoholhandeln 
tiotusentals personer runtom i landet. Målsättningen är 
att avlåta det nya lagförslaget till riksdagen någon gång 
mellan hösten 2016 och våren 2017. 

VILKEN ÄR ALKOS ALKOHOLPOLITISKA ROLL  
OCH HUR HAR FÖRETAGET KLARAT SIN UPPGIFT? 
Som yngre ansåg jag, i likhet med en stor del av dagens 
ungdomar, att försäljningen av vin kunde skötas av dag-
ligvaruhandeln. Under senare år har jag dock omprövat 
min inställning: Alko är ett monopolföretag, vars uppgift 
är att ombesörja försäljningen och distributionen av 
alkoholhaltiga drycker. Företaget har skött sin ansvarsfulla 
uppgift utmärkt och jag ser gärna att verksamheten fortgår 
i oförändrad form. 

HAR ALKOHOLEN EN PLATS I DITT EGET LIV? 
Ja och nej. Jag betraktar mig inte ens som måttlighetsför-
brukare eftersom det kan gå flera månader mellan glasen. 
Ibland dricker jag ett glas vin i veckan och ibland blir jag 
bjuden på vin några dagar i följd. Man kan väl säga att 
alkoholen har en biroll i mitt liv. 

Måttlighet håller 
kostnaderna i schack
Alkoholkonsumtionen kan styras med hjälp av 
prissättning, tillgångskontroll och alkoholfostran. 
Enligt familje- och omsorgsminister Juha Rehula 
är alkoholfostran det effektivaste verktyget. 
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K A L E N D E R

KONSUMTION AV ALKOHOL under gravidi-
teten kan ge barnet livslånga men så som 
missbildningar och inlärningssvårigheter. 
Enligt Förbundet Utvecklingsstörning är 
alkoholkonsumtion under graviditeten 
den vanligaste orsaken till utvecklingsstör-
ningar i västvärlden. De alkoholrelaterade 
skadorna hör ändå till de få fosterskador 
som helt kan förebyggas.    

Internationella FASD-dagen går av 
stapeln 9 september varje år. Förkortningen 
FASD kommer från orden Fetal Alcohol 
Spectrum Disorder, som betyder fetala alko-
holspektrumstörningar. 

I år uppmärksammade Alko FASD- 
dagen genom att 9 september öppna sina 
butiker klockan 9:09. 

Förbundet Utvecklingsstörnings 
FASD-koordinator Sari Somer berättar att 

ett av syftena med dagen är att påminna 
om vikten av att vara helnykter under hela 
graviditeten, alltså minst nio månader.  

”På basis av de senaste forskningsrönen 
uppmanas kvinnor att undvika alkohol 
redan när de planerar en graviditet. Orsa-
ken är att även små mängder alkohol kan 
skada fostret redan innan kvinnan vet att 
hon är gravid”, säger Somer. 

I anslutning till FASD-dagen inledde För-
bundet Utvecklingsstörning skapandet av 
ett kompetensnätverk i syfte att samman-
föra bland annat barnskyddet, hälsovården 

”Genom att sammanföra kompetensen, 
kunskaperna och erfarenheterna inom 
olika områden kan vi ge FASD-drabbade 
personer och deras anhöriga effektivt 
stöd”, avrundar Sari Somer. 

Helnykter minst nio månader 

3 X S M A K-  
SÄT T N I N G

RÖK I KÖK

Vill du lära dig hur 
man skapar och 
lagar mat med rök? 
Svenske kocken 
Johan Åkerberg har 

sammanställt en heltäckande 
guide för alla som vill sätta piff 
på sin matlagning. Åkerberg 
tipsar om utrustning och rök-
givare samt ger oss enkla och 
läckra recept. Vad sägs om ex-
empelvis rökt, mustig vilt gryta, 
rökta nudlar, varmrökt rödbeta 
eller rökta äppelmuffins.

JOHAN ÅKERBERG: RÖK.
NORSTEDTS 2015

SMAK AV CITRON

I boken Citron 
berättar journalisten 
och kulturskribenten 
Lotte Möller om  

citronen i Europas historia, kul-
tur, konst, läkekonst, trädgårdar, 
formgivning och matlagning. 
Den rikt illustrerade boken är 
en faktabok man njuter av från 
pärm till pärm. Dessutom har 
Möller samlat ihop intressanta 
citronrecept från förr och nu. 
”Allt blir bättre med lite citron!”

LOTTE MÖLLER: CITRON. 
NYUTGÅVA BOKFÖRLAGET ARENA 2015

ÄPPLEN TILL ÄRA 

Äppelpytt, blodkorv, 
hälsosam smulpaj, 
kompott, friterade 
äppelringar... Keda 
Black har samlat 

ett digert paket med recept på 
äpplen och cider samt intres-
santa fakta om fruktens historia 
och om olika äppelsorter. 
Äpplet är en tacksam ingredi-
ens som man sällan misslyckas 
med! Bokens läckra bilder 
inspirerar till matlagning.

KEDA BLACK: ETT ÄPPLE OM DAGEN...
70 LÄCKRA RECEPT FÖR DIG 

SOM ÄLSKAR ÄPPLEN. 
SVENSK UTGÅVA PAGINA FÖRLAG 2015

FÖRETAG OCH ORGANISATIONER kan främja skyddet av Östersjön 
genom att registrera åtaganden hos stiftelsen Baltic Sea Action 

för att skydda vårt unika innanhav. Alko har förbundit sig att 
motverka belastningen på Östersjön. Cirka 90 av Alkos butiker 
har insamlingskärl för lådvinsförpackningarnas innerpåsar. Syftet 
med insamlingskärlen är att främja miljövänlig återvinning av 
dryckesförpackningar som inte är pantbelagda. De insamlade 
förpackningarna används som råvara av cementindustrin, vilket 
reducerar utsläppen av koldioxid. alko.fi/vastuullisuus/ymparisto/

BSAG och alko.fi/sv/vart-ansvar/alko-tar-ansvar-for-miljon.

Gärningar till fromma för Östersjön
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14.9 Glöggdags  
i Alko s 
butiker.

Dags för  
Oktober fest öl i 
Alkobutikerna.

Naturens skafferi  
är ännu fyllt av  
bär och svamp.20.9 12.10
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ENTRÉER

OM DU VILL VARA TRENDIG styr du stegen till träd-
gårdslandet och skördar kål. Gemensamt för de olika 
kålsorterna så som bladkål, blomkål, rödkål, broccoli, 
rosenkål och brysselkål är att de är hälsosamma och 
trendiga.   

I dag är bladkålen en självklarhet på topprestaurang-
ernas menyer och blomkålen vinner allt mer terräng. 
De bekanta kålsorterna har fått sällskap av nya kors-
ningar: I England har man förädlat fram en sort som 
heter kalette ( ). Hybriden mellan blad- och 
rosenkål, som är mildare, sötare och nötigare än tradi-
tionell kål, håller på att ta världen med storm. 

När det begav sig betraktades kålen som fårfoder, 
men i dag är den mäkta populär på matborden. Den 
kolhydrat- och kalorifattiga grönsaken är rik på bland 
annat C-, E- och K-vitamin och betakaroten.  

Den som inte har tillgång till ett trädgårdsland kan 
handla kål i dagligvaruaffären för en liten slant. Kål 
lämpar sig som ingrediens i en lång rad maträtter. 
Grönsaken kan med fördel syras: Konserveringsmeto-
den bevarar kålens smak och näringsämnen nästan hur 
länge som helst. Kål sätter piff på bland annat gryträt-
ter, köttsåser och sallader. Varför inte servera en läcker 
kålpudding (kållåda) med lammfärs?

Trendigt från  
kållandet
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FASAR DU FÖR ATT ÖPPNA? 
Glöm alla flygande korkar! Den 
snygga champagneöppnaren 
av hög kvalitet är mycket 
lätthanterlig: Korken stiger 
kontrollerat ur flaskan och 
det mousserande vinet kan 
avnjutas.

3 x
ÖPPNARE

KLASSIKER 
Korkskruven hör till alla vin-
älskares standardutrustning. 
Med den högklassiga kork-
skruven, som även uppskattas 
av proffsen, drar man upp 
korken i två steg. Korkskruven 
finns som vit, svart och röd.

HOVMÄSTARENS ÖPPNARE 
Om vinkorken inte lossnar 
eller har torkat är lösningen 
Peugeots korkskruv.  
Korkskruven med två  
piggar är en hjälp i nöden  
när vinkorken trilskar.

D RYC K E S F Ö R S L AG:
Vita viner med aningen restsocker rimmar med 
den saftiga sötman hos kålrätter. Pinot gris- och 
rieslingviner från Alsace i Frankrike är utmärkta val. 
Alternativt kan man välja ett medelfylligt rödvin 
från Italien eller något av vinländerna i östra Europa 
eftersom rödvinet rimmar med köttet i kålrätten. 
Ölvänner kan med fördel välja en frisk maltig lager 
eller en krispig pils med måttlig humlebeska.

MJUKT & 
FRUKTIGT

FRISKT & 
FRUKTIGTLAGER PILS

8  3|2015



Kanada

USA

Nästa nummer  
av Etiketten  
utkommer.

VI FRÅGADE LÄSARNA:

Den populäraste artikeln 
i Etiketten 2/2015 var 
Viner från Andernas fot.

Kekri och läcker 
skörd.31.10 26.11

Nytt & gott till vårens fester

José plockar druvor  
i Argentina

marthorna tipsar:  
så här lyckas
dukningen

Laga en läcker  
crème brûlée  
i det egna köket

Alkos kundtidning 2/2015
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ALKOHOLMONOPOL
Statens ensamrätt till distribution och försäljning av alkoholdrycker är 
inte enbart en finländsk företeelse.  Alla nordiska länder, med undantag 
för Danmark och det till Danmark hörande Grönland, har statliga 
alkoholmonopol. Monopolarrangemang förekommer också i USA och 
Kanada.

NORDEN 
Volymprocenten alkohol avgör  
var drycken får säljas.

USA  
21 delstater och territorier har någon 
form av monopolarrangemang. Försälj-
ningen av alkoholdrycker regleras av 
enskilda återförsäljare och/eller myn-
digheterna. Flera av USA:s delstater har 
en Alcoholic Beverage Control-nämnd 
som äger och förvaltar ABC-butikerna.

KANADA  
Landets 13 provinser och territorier 
har egna organ som övervakar 
distributionen och försäljningen av  
alkoholdrycker. Undantag: I pro-
vinsen Alberta är försäljningen av 
alkoholdrycker privatiserad. 

Undantag: Finländska 
tillverkare av vin och 
sahti (kvass) får sälja 
sina egna produkter 
(max. 13 %).

Undantag: Öl med 
en alkoholhalt på 
högst 3,5 % får  
säljas i butiker,  
i kiosker och på 
bensinstationer.

Undantag:  
Bryggeriaffärer  
får sälja sitt eget 
öl och sin egen 
cider (max. 5,8 %).

4,7 % 
Vinmonopolet

2,25 % 
Systembolaget

4,7 % 
Alko

2,8 % 
Rúsdrekkasølu

2,25 % 
ÁTVR

64h/vecka 
Alkoholbutikerna i Finland 
har de längsta öppettiderna 
(64 h/vecka). Färöarna de 
kortaste (29,5 h/v.)

426 st. 
Antalet alkoholbutiker är 
störst i Sverige (426 st.) 
och minst på Färöarna  
(6 st.) (2014) 

NORDAMERIKA

Lokalt tillgänglig 
I år har Alkos beställningssortiment fått en 
ny klass, som underlättar beställningen av 
varor från små producenter och bryggerier. 
Beställningsklassen ökar konsumenternas 
möjligheter att prova sådana produkter 
vars tillverkningsmängd inte räcker för 
riksomfattande distribution. De små sat-
serna finns i ett begränsat antal, ofta lokala 
Alkobutiker. Mikrobryggeriernas och de 
små tillverkarnas varor säljs i regel i 1–10 
butiker. Produkterna identifieras med hjälp 
av en violett hylletikett med texten ”Lokalt 
tillgänglig”. 

• • •

Visste du?
Blyertspenna 
Vid karakteriseringen av rödvin används 
ibland ordet ”blyertspenna”. Termen be-
skriver den trä- och cederarom som vinet 
får under lagringen på ekfat. Aromen kallas 
även cigarrlådearom. Genom att lukta på 
en vässad blyertspenna får man en uppfatt-
ning om aromen, som ofta finns i klassiska 
rödviner från Bordeaux.

• • •

Fuktmätare för  
riskbedömning  
Har du funderat på alkoholkonsumtionen 
bland dina arbetskamrater? Med hjälp 
av arbetslivets fuktmätare (työelämän 
kosteus mittari), som är ett redskap 
utvecklat av Förebyggande rusmedels-
arbete EHYT rf, kan du bedöma risken för 
rusmedelsproblem i din arbetsgemenskap. 
Mätaren kan laddas ned avgiftsfritt på 
webbadressen huugo.fi i avdelningen Tuki-
materiaalit. 

• • •

Öppettider inför helgen 
Kontrollera butikernas öppettider på alla 
helgons dags-afton 31.10 på alko.fi. 

K A L E N D E R

Island

Färöarna
Norge

Sverige

Finland
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ENTRÉER

LEA KOSONEN BÖRJADE ARBETA som expedit i Alkos 
nya butik i Lillhoplax i Helsingfors i juli. Tidpunk-

Lea berättar att hon har fått en omfattande 

-
-

ut på att uppmuntra ungdomar att självmant 
styrka sin ålder när de handlar. De ungdomar som 

”Kampanjen främjar medvetenheten om Alkos 
åldersgränser”, säger hon. 

Redan innan Lea började jobba hos Alko 
upplevde hon företaget som en ansvarskännande 

kan få värdefulla festtips. Den främsta orsaken till 
att hon sökte sig till Alko var hennes brinnande 

”Jag har alltid fått utmärkt betjäning på Alko 

Vinvännen lärde  
sig nytt hos Alko

Alko
HISTORIA

Plaggen blir blindtestpåsar  
Det finländska konfektionsföretaget Topper har an-
vänt en del av de plagg och tyger som blev över vid 
Alkos förnyelse av arbetskläderna under våren för 
sin kollektion Toinen mahdollisuus (ung. En andra 
chans). Blindtestpåsarna börjar säljas i september 
och sortimentet utökas med nya produkter fram  
till år 2016. Blindtestpåsarna på bilden (833254) 
kostar 10,90 €/set.  
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mersmak”, avrundar Lea Kosonen.  
För att kunna ge kunderna bästa möjliga in-

formation vill hon lära sig ännu mer om de olika 

de bryggs.  

Lea Kosonen tar gärna  

emot feedback och tips  

av kunderna.

Kontroll av kundernas Alkokort (”brännvinskort”) i Alkos butik  

på Salomonsgatan i Helsingfors centrum anno 1946.  

Kontrollen av motkortet utgjorde en väsentlig del av besöket.
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Skogens hälsosamma rubin  
DET VILDA TRANBÄRET, som ibland kallas skogens 
rubin, kan plockas fram till att snön faller och i 
bästa fall även på våren när vinterns drivor smälter 
ner och dör. 

Frosten biter av bärets syrlighet och ger det 

minkälla har varit känt redan länge, men nu har ny 
forskning visat att bäret även kan förebygga följd

 

inverkan på infektionssjukdomar och deras förlopp. 
Forskarna fokuserade på luftvägsinfektioner och  
de därmed förbundna bakterierna, i synnerhet  

 

luftvägsinfektioner både som färskt och som saft och 
sylt. Bärets hälsofrämjande fenoler tål upphettning.     

och bensoesyror, som också fungerar som naturliga 

är en utmärkt ingrediens i geléer. Vårens söta bär 

lämpar sig utmärkt för tillredning av saft och mjöd. 
Tranbärssaft är ett vanligt groggvirke och många 
använder bären för garnering.

Tranbärskräm är en mycket populär dessert. Bä
ren kan med fördel användas som ingrediens i bland 
annat soppor och kvarg på samma sätt som lingon.

Tranbärssylt
1 kg (ca 2 l) tranbär
3–4 dl vatten
7–8 dl socker  

T I L L AG N I N G

1. Rensa bären. Slå sockret i vattnet och låt det 
koka ca 10 min. Slå i de rensade bären.
2. Låt blandningen koka på svag värme ca en 
halv timme. Undvik vidbränning genom att skaka 
kastrullen under kokningen. Avlägsna skummet.
3. Häll sylten i väl rengjorda och upphettade 
burkar. Fyll upp till kanten och förslut burkarna 
omgående. 
Recept: www.martat.fi
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TEXT PÄIVI MAANIITTY FOTO SYLVAIN THOMAS/AFP, PHILIPPE MARTINEAU, JULIE RAY,  

SERGE CHAPUIS, LIONEL MOULET, LEIF WECKSTRÖM, M. CHAPOUTIER  KARTOR SEESA LIPPO

I Rhônedalen i sydöstra Frankrike tillverkas balanserade  
viner med hänsyn till jorden, miljön och områdets historia. 

RHÔNE MED    
LÅNGA TRADITIONER

13



U
tsikten från Hermitagekullen är stor-
slagen. Nedanför sluttningarna, som 

 Bertrand Michat -

att leva som eremit (ermite) på kullen. Enligt sägnen 

-

för vinodling redan på 1200-talet när eremiten 

FÖRSOMMAREN HAR VARIT BLÅSIG

for illa fram med vinrankorna. En del av de unga 

”CAVEAU CHAPOUTIER, BONJOUR.”  

 
-

olika faser. 

”Det finns några enstaka odlingar  
på 420 meters höjd, men därefter  
är det för kallt för vinrankorna.”

Från Hermitagekullen har 

man fantastisk utsikt över 

Rhônedalen. På sluttning-

arna odlas bland annat 

druvan Syrah.
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LYON

VIENNE

TAIN L’HERMITAGE

VALENCE

Norra Rhône

Södra Rhône

MONTFAUCON

MARSEILLE

AVIGNON
NIMES

MONTPELLIER

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Vingården  
Château de Montfaucon 

Vingården Paul Jaboulet Aîné
Vingården 

M. Chapoutier 

R
h

ô
n

e

Vingården Château de Beaucastel

GIGONDAS

◊

Rhône     FrankrikePÅ KARTAN 

Rhônes pärlor

VANDRA UPP PÅ KULLEN
Varför inte kombinera vinprovning med hälsosam 
motion? Du kan bekanta dig med vingårdarna i Tain 
l’Hermitage under en vandring upp till de vägfarandes 
skyddshelgon Sankt Kristoffers (Saint Christophe) ka-
pell. Från kullen har man magnifik utsikt över byarna 
Tain och Tournon. Om konditionen medger lönar det 
sig också att bese utsikten från Saint Joseph på andra 
sidan floden. 

LA CITÉ DU CHOCOLAT
I Tain l’Hermitagessa tillverkas den världsberömda 
chokladen Valrhona. La Cité du Chocolat, som är en 
utställningslokal i anslutning till chokladfabriken, ger 
en intressant inblick i chokladens fascinerande värld. 
Under rundvandringen får besökaren bekanta sig med 
chokladens ursprung och tillverkning. Provsmakning 
ingår. 

PÅVEPALATSET I AVIGNON
Staden Avignon, som ligger i närheten av vingårdarna 
i södra Rhôneområdet, har ett påvligt förflutet. Det 
stora Påvepalatset från 1300-talet är stadens främsta 
sevärdhet. Kyrkan hade stort inflytande på områdets 
vintillverkning. Genom att besöka palatset på morgo-
nen undviker du köer. 

BEAUCASTELS RESTAURANG
Restaurang L’Oustalet i Gigondas, som drivs av 
familjen Perrin, är en av vingårdens nya landvinningar. 
Maten är medelhavsbetonad och grönsakerna kom-
mer från restaurangens trädgård. Restaurangen har 
en vinaffär och några hotellrum. 

LAVENDELTUR
Om du reser till området under sommaren lönar det 
sig att göra en avstickare till närbelägna Provence och 
njuta av de blå lavendelängarna. Om du inte hinner 
delta i en lavendeltur kan du handla väldoftande 
lavendelprodukter i de lokala affärerna.  

Klimat och jordmån
• Rhônedalen ligger mellan Alperna och det franska  
 höglandet. Floden Rhône har sitt utlopp i Medelhavet. 
• Norra delen av området har inlandsklimat, medan  
 södra delen har medelhavsklimat.
• Mistralvinden har stor inverkan i området.  
 Det sägs att den håller växtsjukdomarna i schack.   
• Den varierande jordmånen innehåller granit, 
 kiseldioxid, kalksten och lera. 

Paris

Bordeaux

Lyon

Marseille

Rhône
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Huset i Tain inrymmer vingårdens huvudkontor, 
vinkällare, provningslokal och butik. 

”På agendan står en utvidgning av utrymmena 

en restaurang”, säger M. Chapoutiers affärsdirektör 
Nelly France.

Rhônedalens vinproducenter, vars ledstjärna är 
naturenlig och biodynamisk odling, berättar gärna 
om sina tillverkningsmetoder. Fastän vinet inte är 

ekologiskt vin. Den naturenliga odlingen återspeglar 
vintillverkarnas respekt för den franska jorden och od-
lingsmarken och för områdets sekellånga traditioner. 

”Tillbaka till våra rötter, kunde man säga. Väl-
mående vinrankor producerar rena och friska 
druvor. Om marken impregneras med gifter förlorar 
den sin livskraft”, säger Bertrand Michat. 

Vinhuset M. Chapoutiers ägare Michel 
Chapoutier inledde den biodynamiska odlingen 
år 1990 när han köpte familjegården av sin farfar. 
Nelly France berättar att de biodynamiskt odlade 
vinrankornas självskydd gör dem starka och tåliga.  

”Odlingsmetoden är arbetsdryg när alla arbetsmo-
ment är manuella och plöjningen görs med häst.”

Under skördetiden arbetar hundratals människor 
på sluttningarna i norra Rhônedalen. I det tunga 
arbetet ingår att bära ner de skördade druvorna 
i stora korgar fästade på ryggen. Det går inte att 
använda transportmaskiner eftersom de skulle 
glida ner längs de branta sluttningarna. En del av 
plockarna kommer från bland annat Sydamerika och 
Polen, lockade till Frankrike av landets relativt höga 
minimilön och lag om sju timmars arbetsdag.  

VI BEFINNER OSS PÅ VINGÅRDEN Château de Beau-
castels hundra hektars odlingsområde i södra 
Rhônedalen. Matthieu Perrin, som är en av ägarna, 
plockar upp en slät och rund rödaktig sten och läg-
ger den i min hand.  

Stenen är så varm att den nästan bränner i 

under dagen avges till vinrankorna under nattens 
svala timmar. Matthieu Perrin berättar att värmen 
i kombination med den leriga jordmånen ger vinet 

Vinområdet Rhône, som sträcker sig från Vienne 
i norr till Avignon i söder, är cirka 250 kilometer 

2

4

1. Château de Beau-

castels gamla karak-

tärsbyggnad fungerar 

som vingårdens huvud-

kontor, men familjen 

Perrins farmor bor 

fortfarande i huset. 

2. Familjen Perrin till-

verkar vin i samarbete 

med vingården Château 

Miraval, som ägs av 

Angelina Jolie och Brad 

Pitt. På bilden Matthieu 

Perrin.  

3. Rodolphe och Mari 

de Pins tillverkar balan-

serade och friska viner.  

4. Den manuella 

vinodlingen tarvar inga 

maskiner.

31
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ungefär 50 kilometer långt område utan vinodlingar. 
Förklaringen är att jordmånen i detta område inte 
möjliggör odling av druvor av tillräckligt hög kvalitet. 

Vingården Château de Beaucastels äldsta vinran-
kor i distriktet Châteauneuf-du-Pape är 95 år gamla 
och de yngsta har cirka 35 år på nacken. De gröna 
druvorna mognar under vinrankornas blad skyddade 
mot hagel. Det södra Rhôneområdet skiljer sig från 

är att druvorna i söder odlas på åkrar och inte på 
kullar som i norr. 

”Närheten till Medelhavet gör att vi har medel-
havsklimat medan den norra delen av Rhôneområ-
det, som påverkas av Alperna, har inlandsklimat. 
Vi använder stora fat som ger vinet syrlighet. I norr 
lagras vinet på mindre fat”, säger Matthieu Perrin.    

Han berättar att köken i söder i allmänhet använ-
der olivolja vid matlagningen, medan man i norr 
föredrar smör. 

DE LÅNGA TRADITIONERNA SYNS i Rhôneområdet, 
som präglas av jordbruk och vinodling. Många 
av vingårdarna har gått i arv från generation till 
generation.  

Finländska Mari de Pins, som driver vingården 
Château de Montfaucon tillsammans med sin man 
Rodolphe, berättar att gården tillhört släkten sedan 
1750-talet. 

Familjen bor i vingårdens slott högt uppe på en 
kulle. Mari de Pins, som stortrivs i vinvärldens inter-
nationella miljö, belyser de franska familjegårdarnas 
livskraft och beständighet.

”Inställningen är att varje generation har till upp-
gift att bidra till gårdens historia, att värna om det 
värdefulla arvet och att föra gården vidare till nästa 
generation i så gott skick som möjligt”, säger hon.  

Matthieu Perrin, som tillhör en namnkunnig vin-
släkt, har sagt att en vingårds ägare inte arbetar för 
sina barns utan för sina barnbarns bästa. 

Vinerna från Rhôneområdet rimmar 
utmärkt med vilt- och lammrätter, som  
är vanliga på fransmännens matbord. 

◊

5

6

7

5. Vinrankorna i norra 

Rhônedalen badar i 

solljus. När det regnar 

rinner vattnet ner längs 

de branta sluttningarna. 

6. Paul Jaboulets 

Vineum fungerar som 

vinprovningslokal, butik, 

vinbar och gourmet-

restaurang.   

7. Vin runtom i världen 

mognar på franska ekfat 

av mycket hög kvalitet. 
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RHÔNEOMRÅDETS VIKTIGASTE DRUVOR:
Blå: 
Syrah, Grenache, Mourvédre och Cinsault. 
Gröna: 
Viognier, Roussanne och Marsanne.

VISSTE DU?
De franska appellationerna, som fungerar 
som kvalitetsgaranti, dikterar bland annat 
druvinnehållet i vinerna. Röda viner som  
omfattas av exempelvis appellationen  
Côtes du Rhône Villages måste innehålla 
minst 50 % Grenache och 20 % Syrah och/
eller Mourvédre. Vinerna får innehålla högst 
20 % andra druvsorter.  

I ALKOS SORTIMENT 
Alkos standard- och beställningssortiment 
omfattar för närvarande 54 Rhôneviner, varav 
44 är röda och 10 är vita. Alkos försäljning av 
Rhôneviner uppgår till cirka 320 000 liter  
per år. USA, Kanada, England och Japan är 
de viktigaste exportmarknaderna för Rhône-
områdets viner.

Fakta
VIN
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Steak salad på kronhjort 

4 portioner • förberedelse 20 min  
+ stekning och vila ca 30 min

500 g innerfilé av kronhjort 
1 päron
1 msk smör + 1 msk olivolja
flingsalt, svartpeppar mald i pepparkvarn

DIJONVINÄGRETT MED HONUNG  
1 tsk Dijonsenap
1 tsk flytande honung
1 msk rödvinsvinäger
3 msk olivolja
flingsalt, svartpeppar mald i pepparkvarn

SALLAD
1,5 l blandad sallat, t.ex. rucola, bladspenat och radicchio
250 g körsbärstomater
150 g Fourme d´Ambert eller någon annan blåmögelost
3 msk hackad rostad valnöt

T I L L AG N I N G 
1. Ställ köttet i rumstemperatur ungefär en halv timme 
före tillredningen. 
2. Skala och tärna päronet. Stek tärningarna i smör eller 
olja några minuter under omrörning. Låt tärningarna vila.    
3. Bryn köttet i en blandning av smör och olja. För in 
en stektermometer i köttets tjockaste parti och fortsätt 
sedan stekningen i ugn (+ 150 °C) tills termometern visar 
+ 58 °C (svagt rosa kött). Fortsätt stekningen tills termo-
metern visar + 64 °C om du föredrar genomstekt kött. 
Krydda med salt och peppar. 
4. Linda in köttet i foliepapper och låt det vila ca 15 minu-
ter. Skär köttet i tunna skivor.
5. Tillred såsen: Blanda senapen, honungen och vinägern. 
Slå långsamt i olivoljan under omrörning. Smaka av med 
svartpeppar och salt. 
6. Skölj sallaten, låt den torka och lägg sedan upp den 
på ett serveringsfat. Klyv körsbärstomaterna. Skiva eller 
smula osten. Slå tomaterna, osten och pärontärningarna 
på sallaten. Slå på vinägretten och blanda salladen. 
7. Placera köttskivorna ovanpå salladen och garnera med 
hackade valnötter.

D RYC K E S F Ö R S L AG:
Medelfylliga syrahviner från norra Rhône och  
chateauneuf-du-papeviner med mogen bärighet  
från södra Rhône rimmar utmärkt med aromerna  
hos rätten steak salad.

RHÔNEOMRÅDET UPPVISAR stora variationer: Klimatet och jordmå-

-

1. Vingården Château de Beaucastel sparar tio procent av varje årgång.  

2. Plöjningen görs med hästar.

3. Montfaucos historiska slott bebos av de Pins fyrapersonersfamilj. 

1 2

3
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BÄRIGT & 
FRISKT

MUSTIGT & 
SYLTIGT

NYANSERAT & 
UTVECKLAT
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PERSON

Toni Toivanens flinka fingrar formar  

den fermenterade vitlöken till en sol-

fjäderlik origami. Den färdiga origamin 

kan beundras på webbadressen:
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Kocken Toni Toivanen upplever sitt krävande 
arbete på en ryktbar krog som en livsstil. Många 
rycks med av den fartfyllda stämningen i ett  
restaurangkök men Toni, som har klara visioner, 
står stadigt med fötterna på jorden. 

V -

-

Toni Toivanen

Hans Välimäki

-

-

TOIVANENS VARMA BLÅ ÖGON

Jailhouse Rock

-

Nordisk Mad -

next level

POJKEN PÅ VÄG   
MOT TOPPEN

TEXT PETRA VUOLANEN FOTO MIIKA KAINU
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Toni Toivanen planerar ett nytt 

projekt i Helsingfors sommaren 

2016. Läs mer om projektet på 

Facebooksidan Sandlådan!

Se videon: Hur arbetar man  

i stjärnrestaurangen Nomas kök?
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att samla myror och vilda örter. Vi har ett fermen-
teringslab och vi mal vårt eget mjöl”, säger Toivanen.    

Kocken står vid dörren och hälsar gästerna väl-
komna. Stämningen på krogen är avslappnad och 
okomplicerad. Borden saknar borddukar och man är 
välkommen i allt från gymnastikskor till lackskor. Om 
man vill får man en rundvandring i restaurangens kök. 

Jobbet på Noma har lärt Toivanen ödmjukhet.
-

snitt 400 euro. Det gäller att kunna och vilja till-
mötesgå också specialönskemål”, säger han. 

TONI TOIVANENS RESTAURANGKARRIÄR började när 
han var 15 år gammal. Bland hans arbetskamrater 

branschproffs som deltog i internationella tävlingar 
tillsammans med Finlands kocklandslag. Den ivrige 

-
tent på ett hörn. 

proffskockarnas breda repertoar. Jag insåg snabbt att 

den som vill laga god och spännande mat.”

arbete på en topprestaurang, utan möjlighet till 
naturlig utveckling.  

”Jag ville bli bättre, exaktare och mer fokuserad. 
När jag jobbade på restaurang Nokka kallade de 
äldre kockarna mig pojken
på ett extra kol”, säger Toivanen.    

Efter tiden på Nokka jobbade Toivanen på restau-
rang Chez Dominique i Helsingfors. När restaurang-
en med två Michelinstjärnor stängde hösten 2013 
öppnade han pop up-restaurangen Sandlådan i sam-
ma lokal tillsammans med Hans Välimäki och Eric 
Räty. Restaurangen var ett två månaders projekt. 

”Jag stortrivdes på Chez Dominique. Restaurangen 
var som ett hem för mig och jag utvecklades mer än 
någonsin tidigare. Efter tiden på Chez Dominique 
och Sandlådan funderade jag på vilket mitt nästa 
steg skulle bli. Eric Räty och jag lekte med tanken 
att öppna en egen restaurang, men tiden var inte 

EFTER MYCKET STÖTANDE OCH BLÖTANDE kom Toi-
vanen fram till att Helsingfors inte kunde erbjuda 
det han var ute efter. Sina fem Michelinkrogar till 
trots saknade Helsingfors en verklig vägvisare och 
föregångare. 

”Finland skulle behöva en internationellt känd res-

exempelvis Köpenhamn, ett oskrivet blad för världens 
matbloggare. Köpenhamn har tiotals krogar som är 

kända bland gourmeter världen runt”, säger  
han.  

Toivanen började blicka utomlands och skickade 
intresse anmälningar till restaurang Frantzén i Stock-
holm och restaurang Noma i Köpenhamn. Vardera 
restaurangen kallade honom till intervju. 

i köket var inte av denna världen och personalen 
rusade runt som yra höns. Jag blev inte särskilt 
imponerad och dessutom var vädret i Köpenhamn 
bedrövligt.” 

Han blev erbjuden fast anställning i både Stock-
holm och Köpenhamn. Restaurang Frantzéns klassis-
ka skandinaviska kök skulle ha varit ett naturligt val 
med tanke på Toivanens erfarenheter från Chez Do-
minique, men han valde ändå Noma i Köpenhamn. 

jag bevisa något för mig själv”, säger han. 

DET ÄR MÅNDAG NÄR Toni Toivanen står i köket och 
viker origamer. Fastän restaurangen är stängd är 
Toivanen och hans kolleger fullt sysselsatta mellan 
tre och sju timmar med olika förberedande moment. 
Det höga arbetstempot, som är gemensamt för alla 
stjärnrestauranger runt om i världen, rimmar med 
de unga kockarnas passionerade livsstil.  

”Jag vill forma råvaror och skapa läckerheter. Jag 

är inte min melodi”, säger Toivanen.   
Han berättar att de som inte trivs med det krävande 

restaurangarbetet i allmänhet byter bransch senast 
när de har fyllt 21 år och att många av dem som inte 
öppnar egna restauranger övergår till dagarbete så 
som konsultjobb och produktutveckling inom livsmed-
elsindustrin i trettioårsåldern. Ett fåtal blir utbrända 
eller fastnar i rock’n’roll-livet. Det vill inte Toivanen. 

”Det här är ett jobb som man gör så länge det 
känns rätt och bra. Den dag jobbet känns betungande 
är det förmodligen dags att göra något annat. Kanske 
jag sadlar om och blir marinbiolog”, säger Toivanen.   

Han är övertygad om att han kommer att återvän-
da till Finland i något skede. 

”Jag skulle gärna öppna en restaurang på vilken 
gästerna är mina vänner och vice versa, alltså ett 
mellanting mellan vardagsrum och krog.” 

I närheten av Toni Toivanens föräldrahem i 

”Jag skulle ha kor och skogen skulle vara mitt 
skafferi.” 

Den unge kockens dagbok svämmar över av idéer 
och recept som kommer till användning om och när 
hans drömmar går i uppfyllelse. 

Ett team på sju personer inleder dagen med 
att bege sig ut i skogen för att samla myror 
och vilda örter. Krogen mal själv sitt mjöl. 

Jag tycker bäst om att 
hantera och laga fisk 
och skaldjur. Öppnande 
av kammusslor och 
sjöborrar är en av mina 
favoritsysselsättningar. 
Om jag bytte jobb 
skulle jag nog bli marin-
biolog. Jag älskar den 
finländska naturen och 
jag skulle gärna vara en 
Jacques Cousteau.  
Jag vill må bra och  
därför är jag intresserad 
av bland annat yoga 
och raw food.  
Jag förstår inte kockar 
som äter snabbmat på 
sin fritid. Genom att äta 
ren mat upptäcker man 
artificiella smaker. 
Jag vill att människor 
upplever mig som en 
person som alltid bjuder 
till. Det är klart att jag 
misslyckas ibland, det 
gör alla. 

Fakta
PERSON

Kocken Toni 
Toivanen, 25 år
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SÄSONGENS ÖL

TEXT MIKKO SALMI FOTO MIIKA KAINU

Oktoberfest – kungen 
bland ölfestivaler  
”O’ zapft is” – kranen är öppen, deklarerar Münchens borgmästare  
när han öppnar världens största ölevenemang, Oktoberfest.  

D
en som stiger in i något av de enorma öltälten  
för första gången baxnar. Sorlet, skratten och de 

-
bination med det omisskännliga ljudet från stora 
ölstop som slås mot varandra är öronbedövande. 

Grillade kycklinghalvor, smidiga servitriser med ölstop i 
händerna, taktfast hornmusik – Oktoberfest har börjat. 

bryggs av sex lokala bryggerier i enlighet med det tyska 
renhetspåbudet (Reinheitsgebot) från år 1516. Det maltiga 
halvfylliga ölet utan tillsatsämnen serveras i enlitersstop, Maß.   

Öltälten är inga egentliga tält utan små hus med vacker 
inredning och personlig framtoning. Under dagens tysta 
timmar kan man röra sig fritt i öllokalerna och beundra deras 
imponerande utsmyckning.  

iklädda traditionella bayerska plagg. Det stora evenemanget, 
som bjuder på gemytlig samvaro, öl, god mat och spännande 
åkattraktioner, attraherar både gammal och ung. 

Senast när mörkret faller och de tusentals lamporna och 
lyktorna tänds förstår man evenemangets verkliga vidd. Okto-
berfest i München är utan tvekan världens största ölfestival.  

Årets Oktoberfest, som inleds 19 september och räcker 16 
dagar, beräknas locka cirka sex miljoner besökare till festom-
rådet Theresienwiese. Prost! 

Mjukt maltiga 
måltidsöl 

De maltiga och balan-
serade oktoberfestölen 
andas skördetid. Ölens 
mjuka och lätt kara-
melliga sötma, måttliga 

humlebeska, balanserade 
munkänsla och behagliga 
friskhet rimmar utmärkt  
med höstens rätter. Oktober-
festölen lämpar sig som 
måltidsdryck till bland annat 
rotfrukter, svamp, vilt med 
krämig sås, charkuterivaror 
och sallader. Ölens runda 
maltighet balanserar också 
upp smaken hos surkål, korv 
och mustiga kötträtter. 
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◊

1. Spaten Oktoberfestbier
Det medelfylliga och mjukt 
friska gyllengula ölet med toner 
av spannmål är en utmärkt 
sällskapsdryck i oktoberfesttider. 
Ölets lätt krämiga munkänsla 
och måttliga humlebeska rimmar 
utmärkt med olika förrätter så 
som rotfruktssoppor, charkvaror 
och kycklingsallader.    

2. Löwenbräu Oktoberfestbier
Löwenbräu Oktoberfestbier är 
ett sädesgult friskt och maltigt 
öl med toner av ädelhumle. 
Ölets citrusaromer och medel-
fylliga munkänsla rimmar ut-
märkt med rätter som innehåll-
er lök, zucchini och ägg. 

3. Paulaner Oktoberfestbier
Paulaner Oktoberfestbier 
är ett halmgult medelfylligt, 
lätt fruktigt och nyansrikt öl 
av traditionell münchnertyp. 
Ölets måttliga humlebeska 
och kryddiga toner lämpar 
sig utmärkt till bland annat 
sallader, färskost och fisk. 

 SPECIALÖL  SPECIALÖL  SPECIALÖL

PROST! Oktoberfest-ölen anländer 

till Alkobutikerna i september.
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4. Hofbräu Oktoberfestbier
Det balanserade halmgula, 
medelfylliga maltiga ölet med 
toner av citrus, kex och torkad 
frukt lämpar sig utmärkt till 
fet fisk i gräddsås och till stekt 
och grillad kyckling.    

5. Hacker-Pschorr  
Oktoberfest Märzen
Det bärnstensgula medel-
fylliga och lätt kryddiga ölet 
med måttlig humlebeska och 
toner av citrus och torkad 
aprikos lämpar sig utmärkt 
som måltidsdryck till bland 
annat korv och surkål. 

6. Laitilan Kekri 
Det kopparbruna skumman-
de finländska ölet Kekri med 
toner av torkad frukt och 
nötkola för tankarna till forn-
finska skördetraditioner. Det 
balanserade och aromrika 
ölet med karamellmaltska-
raktär rimmar utmärkt med 
bland annat mustiga kötträt-
ter och saftiga hamburgare.  

 SPECIALÖL SPECIALÖL SPECIALÖL
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Lyckad Oktoberfest

• Boka bord minst ett halvt år på förhand.
• Inled besöket under veckan – lördagarna 

är hektiska. 
• Lunchtiden är lugnare än kvällarna.
• Promenera eller åk kommunalt till  

festområdet.
• Reservera tillräckligt mycket tid för  

besöket på det enorma festområdet.
• Betala kontant och ge gärna dricks.
• Hyr och bär Dirndl eller Lederhosen. 
• Egen vägkost behövs inte. På festområdet 

serveras både mat och dryck. 
• Öltälten stänger cirka kl. 22.30.  

Nattklubbarna finns på annat håll i staden.
• Dansetikett: Dansa gärna på bänkarna 

men inte på borden. 

Andra maltiga 
evenemang

Januari: Real Ale Festival, Esbo
Februari: Bruges Beer Festival, Brygge
Mars: Tallinn Craft Beer Weekend, Tallinn
April: Helsinki Beer Festival, Helsingfors
Maj: Copenhagen Beer Celebration,  
Köpenhamn
Juni: Stora Öl, Små Bryggerier  
(Suuret Oluet, Pienet Panimot), Lahtis
Juli: Öllesummer, Tallinn
Augusti: Great British Beer Festival, London
September: Belgian Beer Weekend, Bryssel
Oktober: Finlands Ölexpo (Suomen Olut 
Expo), Helsingfors
November: Craft Bier Fest, Wien
December: Valley Forge Beer and Cider 
Festival, Pennsylvania

7. Prykmestar  
Oktoberfestbier
Det medelfylliga skummande, 
nyansrika och kryddiga okto-
berfestölet med måttlig hum-
lebeska och gyllenbrun färg 
lämpar sig utmärkt till mustigt 
griskött, korv och vilt.       

8. Svaneke Oktober Fest
Det rödbruna medelfylliga 
danska skördeölet med 
rostade toner och inslag av 
rågbröd, plommon och citrus 
rimmar utmärkt med smaken 
hos korv, grillad kyckling och 
rostade grönsaker.  

 SPECIALÖL  SPECIALÖL

Fakta
ÖL
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TEXT ELISE TAMMINEN ILLUSTRATIONER PIETARI POSTI

EXPERT PRODUKTKOMMUNIKATIONSCHEF  

TAINA VILKUNA, ALKO

Har du tänkt bjuda dina vänner på supé? Var modig och lekfull när du 
planerar kvällens meny: Servera körsbärsöl ur champagneglas, duka upp 
en fräsch sorbet som mellanrätt mellan förrätten och varmrätten... 

1. HUR PLANERAR JAG MENYN?

Börja med att välja varmrätt inklusive dryck. 
Komponera gärna rätten utgående från säsong-

rätter eftersom det lätt ger helheten en för 
massiv framtoning.  

Varför inte bjuda gästerna på extra ögonfröjd 
genom att välja olikfärgade ingredienser till 
de olika rätterna? Mellan rätterna kan man 
med fördel servera en så kallad mellanrätt, till 
exempel en sorbet eller ett glas kall gurksoppa. 
Mellanrätten friskar upp och förbereder smak-
lökarna för följande egentliga rätt.  

En lyckad meny beaktar eventuella allergier 
och dryckesbegränsningar hos gästerna.   

FEM STJÄRNORS  
SUPÉ I HEMMET

2. HUR VÄLJER JAG DRYCKER? 

Det viktigaste är att dryckerna rimmar med 
maten. Tumregeln är att god mat tarvar goda 
drycker. Till vardagsrätter kan man i regel 
servera förmånligare alternativ. 

man välja drycker från samma område, men 

kombinera fritt. Var inte rädd för att servera 
olika drycker, till exempel vin, öl och cider, 
under måltiden. Genom att servera eventuell 
cider ur vinglas förhöjer man feststämningen. 

Den omtänksamma värden eller värdinnan 
serverar också alkoholfria alternativ. Man kan 
faktiskt servera en hel supé utan alkoholhal-
tiga drycker. Varför inte servera både vanligt 
och alkoholfritt rieslingvin till exempelvis 

Alla alkoholfria drycker, även rödvin, bör 
serveras väl avkylda. Flaskorna kan kylas i till 
exempel isvatten före serveringen.   

Inled måltiden med 
milda smaker och 
övergå successivt  
till fylligare och  
mustigare aromer. 
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3. HUR BERÄKNAR JAG  

ÅTGÅNGEN AV DRYCKER? 

Räkna med ett glas, alltså 12 centiliter, 
per person och rätt. För varmrätten 
är mängden den dubbla. Ifråga om 
dessertvin räcker sex till åtta centiliter per 
person. 

Alkos expediter och avsnittet Festdags 
-

4. HUR INLEDER JAG SUPÉN? 
Mousserande vin är en klassiker som väl-
komstdrink, men festen kan också inledas 
med exempelvis körsbärsöl i champagne-
glas. Soppa är en klassisk förrätt som  
aldrig är fel. Genom att välja en soppa 
som rimmar med varmrätten kan man 

så att den börjar med milda smaker och 
-

tigare aromer. Varmrätten är i allmänhet 
måltidens höjdpunkt.

Friskt kranvatten är en självklarhet 
under hela måltiden. Om man vill förhöja 

stämningen kan man ersätta kranvatt-
net med mineralvatten. Efter förrätten 
kan man med fördel servera en lätt 
och uppfriskande sorbet som upptakt 
till varmrätten. Servera inte en kall rätt 
efter en tung varmrätt. 

5. VILKA DRYCKER LÄMPAR SIG  

TILL EN KRYDDIG VARMRÄTT?

Ljusa mexikanska lageröl balanserar upp 
starka smaker och IPA-öl med stor humlebe-
ska rimmar med eldigheten i starka rätter.   

Tanninrika rödviner lämpar sig inte till 

kombination med tanninerna ger en otrev-
lig munkänsla och metallisk eftersmak. 
Söta och halvtorra vita viner lämpar 

eftersom vinets socker balanserar upp 
eldigheten.

6. BÖR JAG SERVERA NÅGON DRYCK  

TILL MELLANRÄTTEN?

Om man serverar en bit ost som mel-
lanrätt efter huvudrätten kan man i 
allmänhet servera samma vin som till 
huvudrätten. Till ostbricka brukar man 

portvin. Cider, öl och goda mousserande 
viner lämpar sig också utmärkt till ost.   

7. I VILKEN ORDNING SERVERAR  

JAG TVÅ DESSERTER?  
Börja med den mindre söta. Tänk på att 

desserten. Om desserten är väldigt söt 
kan man servera champagne eller något 
annat mousserande vin som dessert-

fruktig, torr eller halvtorr champagne 
balanserar upp sötman hos desserter.  

fördel avslutas med en kopp gott kaffe. 

Boken Viiniä aterialla, Opas viinin ja 
ruoan liittoon (Alko 2007, text Tuula 
Nieminen) har använts som källa.     
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Har du fått ett kvalitetsvin som gåva? Varför inte avnjuta 
den ädla drycken till en läcker rätt? Tillred något riktigt 
gott av höstens råvaror och smörj kråset!

God mat till  
presentvinet

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN FOTO REETTA PASANEN SMAKKOMBINATIONER TAINA VILKUNA, ALKO

Vin och mat
Pinot noir + anka

Rioja + gris

Chablis + musslor

Amarone + risotto

Champagne + kyckling
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Pinot noir + anka
Pinot noir-vinerna från Nya världen är trendiga 
presentviner. Vinerna från Nya Zeeland lämpar sig 
utmärkt till bland annat fågelrätter. Ankbröst, som 
inte är särskilt svåra att tillreda, rimmar utmärkt 
med en god pinot noir.   

Varför inte accentuera pinot noir-vinets 

körsbärstoner med några stenfrukter i 

såsen till det stekta ankbröstet? 

Se recept på tilltugg till anka:

Potatis och rotselleri stekta i ankfett.
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Ankbröst till 
en god pinot noir 

4 portioner • tillagningstid 5 min + stekning och vila ca 20 min •
svårighetsgrad något arbetsdryg

T I L L AG N I N G

1. Lägg ankbrösten med skinnsidan nedåt i en kall stekpanna. 
Stek brösten på medelhög värme tills ungefär hälften av fet-
tet har smultit och ytan har fått vacker färg. Vänd ankbrösten 
och upprepa stekningen. Krydda med salt och peppar.
2. Flytta över ankbrösten till en ugnsform. För in en stek-
termometer i det tjockaste ankbröstet. 
3. Ställ formen i ugnen (+ 150 °C) och stek ankbrösten  
ca 10 min eller tills termometern visar + 58 °C (svagt rosa kött).  
4. Ta ut formen ur ugnen. Häll inte bort fettet – du behöver  
ca 3 msk till stekning av rotfrukterna. Sila fettet vid behov. 
5. Linda in ankbrösten i foliepapper och låt dem vila  
ca 10 min. Skär sedan köttet i tunna skivor.
6. Tillred körsbärssås till ankbrösten (se nedan).
7. Servera ankan med körsbärssås, rotfrukter stekta i ankfett 
och kokta gröna bönor. 

800 g ankbröst med skinn
salt, svartpeppar mald i pepparkvarn

T I L L AG N I N G

1. Skala och hacka löken. Klyv körsbären och avlägsna 
kärnorna.
2. Bryn löken i smör (1 msk). Låt inte löken brännas. Tillsätt 
körsbären, hönsbuljongen, vinet och sylten. Koka upp 
blandningen och låt den puttra ca 5 min under omrörning. 
Tillsätt 3 msk smör och smaka av med svartpeppar. 
3. Såsen kan vid behov redas av med majsstärkelse. Följ 
anvisningarna på förpackningen.  

1 schalottenlök
16 färska körsbär
1 + 3 msk smör
2 dl hönsbuljong
0,75 dl rödvin
2 msk slät körsbärssylt
0,5 tsk svartpeppar mald i pepparkvarn
(majsstärkelse)

KÖRSBÄRSSÅS TILL ANKBRÖSTEN 
4 portioner • tillagningstid 10 min + kokning 5 min •  
svårighetsgrad relativt lätt

TIPS! Om man önskar mer sötma kan rödvinet i körs-

bärssåsen ersättas med portvin. Körsbärssylten kan 

vid behov ersättas med flytande honung. 

Knaprig pork belly 
till rioja 

6–8 portioner • tillagningstid 20 min + smaksättning över natten + 
stekning 3 h 15 min • svårighetsgrad relativt lätt men tidskrävande

T I L L AG N I N G

1. Rosta fänkåls- eller korianderfröerna och pepparkornen i en 
torr och het stekpanna. Stöt dem sedan i en mortel tillsam-
mans med timjankvistarna, saltet och vitlöksklyftorna.  
Slå 2 msk olja i pastan. 
2. Skär smala snitt i köttbitens fettlager men låt inte kniven nå 
ner i köttet. Gnid in köttbiten med kryddorna och låt den dra 
över natten i ett svalt utrymme. 
3. Ställ köttbiten i rumstemperatur ungefär en halv timme 
före tillredningen. Stek köttet i ugn (+ 200 °C) ca 30 minuter.   
4. Slå citronsaften över köttbiten. Sänk ugnstemperaturen till 
+ 175 °C och fortsätt stekningen ca 2 timmar. 
5. Höj ugnstemperaturen till + 225 °C och stek ytterligare  
ca 30 minuter. Ta ut köttbiten ur ugnen och täck den med 
foliepapper. Låt köttet vila ca 15 minuter. 
6. Servera pork bellyn med rostade grönsaker. 

2 msk fänkåls- eller korianderfröer
1 tsk svartpepparkorn
några timjankvistar
2 tsk salt
3 skalade vitlöksklyftor
2 msk rybsolja
1,5–2 kg benfri grissida/sidfläsk (pork belly)
saften från en citron

TIPS! Traditionell klyftpotatis lämpar sig utmärkt till 

pork belly. Till rätten kan man med fördel servera en 

klassisk rödvinssås. 

ROSTADE GRÖNSAKER 
4 portioner • tillagningstid 15 min + 45 min • svårig-
hetsgrad lätt

1 liten vitlöksklyfta
1 liten zucchini
2 röda paprikor
250 g körsbärstomater
2 msk olivolja
flingsalt 
svartpeppar mald i pepparkvarn
2 msk finfördelad färsk bladpersilja

T I L L AG N I N G

1.  Skala vitlöken, skär zucchinin i grova strimlor, avlägs-
na paprikornas stam och kärnor, skiva paprikan och lägg 
därefter alla grönsakerna i en ugnsform. Slå på olivolja och 
krydda med salt och peppar. 
2. Rosta grönsakerna i ugn (+ 175 °C) ca 45 minuter. 
Avlägsna vid behov skalet från paprikan. Garnera med 
bladpersilja. 

Se receptet på Potatis och rotfrukter stekta i ankfett.
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Rioja + gris
Riojavinernas rykte har förbättrats avsevärt 
och i dag klarar de sig utmärkt på den globala 
vinmarkanden. Till ett moget riojavin kan man 
med fördel servera genomstekt kött så som 
gryträtter och pulled pork. Varför inte laga  
trendig pork belly, det vill säga knaprigt sidfläsk?   

Pork belly i bit tillreds på samma sätt 

som en söndagsstek, alltså genom 

långsam stekning i ugn. Till köttet 

kan man servera grönsaker rostade på 

spanskt vis och en fräsch grönsallad. 



Champagne + kyckling
Har du fått årgångs- eller lyxchampagne som gåva? Den ädla 
drycken lämpar sig utmärkt till marina smaker. Varför inte 
avnjuta champagnen med ostron, hummer eller en elegant 
fiskrätt? Om du föredrar rustikare smaker kan du med fördel 
avnjuta den fina mousserande drycken till en rätt gjord på 
bressekyckling eller någon annan frigående fågel.   

Vårt höstliga recept bjuder på ugnsstekt 

ekokyckling med fänkål och höstpotatis 

till det mousserande vinet. Receptet på 

ekokyckling finns på sidan 36. 
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Chablis + musslor
De vita kvalitetsvinerna från Chablis är riktiga klassiker och  
utmärkta måltidsdrycker till skaldjur. Många så kallade presentviner 
produceras i Chablis, centrala Bourgogne och Alsace.    

Örter, parmesan och japanskt panko-ströbröd ger 

kammusslan krispig yta. Den trendiga läckerheten lämpar 

sig som bland annat som tilltugg till fördrinken.

Kammusslor till chablis 

4 små portioner • tillagningstid 10 min + 10 min i ugn • svårighetsgrad lätt 

T I L L AG N I N G

1. Sammanför panko-ströbrödet, det smälta smöret, 
oljan och vitlöken. Tillför parmesanen och smaka av 
med salt, svartpeppar och bladpersilja.  
2. Torka av kammusslorna med hushållspapper och 
krydda dem lätt med salt och peppar. Panera muss-
lorna med panko-blandningen. Lägg musslorna i en 
ugnsform och strö på ytterligare panko-blandning.  
3. Stek musslorna i ugn (+ 200 °C) ca 10 min. Servera 
med citron- eller limeklyftor.

1,5 dl panko-ströbröd 
2 msk smält smör
2 tsk olivolja 
1 skalad och hackad vitlöksklyfta
2 msk riven parmesanost
ca 1 tsk flingsalt 
svartpeppar mald i pepparkvarn
2 msk finfördelad bladpersilja
12 stora kammusslor
citron- eller limeklyftor

TIPS! Det japanska panko-ströbrödet 

säljs under bland annat varumärket 

Yutaka. Pankon kan ersättas med 

smulor av lätt torkat ljust bröd, men 

inte med vanligt skorpmjöl.  
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Kyckling och siikli 
till champagnen 

4 portioner • tillagningstid 20 min + 1 h 25 min •  
svårighetsgrad lätt

T I L L AG N I N G

1. Värm ugnen till + 200 °C. Torka av kycklingen invändigt 
och utvändigt med hushållspapper. Bind vid behov ihop 
benen med stektråd. Gnid in kycklingen med två matske-
dar olivolja. Krydda med salt och peppar. Lägg kycklingen 
i en ugnsform.
2. Tvätta potatisen och skala schalottenlökarna. Lägg dem 
i samma form som kycklingen. Ställ formen i ugnen och 
stek anrättningen ca 30 min.  
3. Skiva fänkålen och lägg den i ugnsformen. Slå lönnsirap 
och citronsaft på kycklingen. Tillför smör. Sänk tempe-
raturen till + 175 °C och fortsätt stekningen ca 45 min.  
Ös kycklingen några gånger under stekningen. Slå på 
extra virgin-olivolja vid behov. 
4. Använd gärna stektermometer. För in termometern i 
kycklinglårets tjockaste parti (termometern får inte vidröra 
benet). Fågeln är färdig när termometern visar + 74 °C.  
Låt kycklingen vila minst 10 min.  

1 hel ekokyckling (ca 1 kg)
2 msk olivolja (extra virgin)
1 tsk salt
0,5 tsk svartpeppar mald i pepparkvarn
15 små potatisar, t.ex. siikli
4 schalottenlökar
2 fänkålsknölar
0,5 dl lönnsirap
saften från en citron
3 msk smör

TIPS! Man kan även kontrollera köttet med en sticka. 

När köttsaften är klar är fågeln färdig. Tillred sås till 

kycklingen genom att reda av stekskyn och buljongen 

med majsstärkelse. 

TIPS! Trattkantarell, svart trumpetsvamp och olika soppar  

lämpar sig utmärkt som ingrediens i svamprisotto. 

Svamprisotto 
till amarone 

4 portioner • tillagningstid 40 min • svårighetsgrad något arbetsdryg

T I L L AG N I N G

1. Börja med att tillreda de karamelliserade svamparna: Stek 
den tärnade svampen i en matsked olja ca 5 min. Smaka av 
med salt och peppar. Låt svampen vila en stund. 
2. Bryn schalottenlöken och vitlöken i en msk olja. Slå ihop 
dem med svampen. 
3. Slå sockret och vattnet i en liten kastrull. Värm bland-
ningen och låt den koka ca 6 min. Tillför rödvinet och 
vinägern. Koka bort ca hälften av vätskan.  
4. Slå i svamp-lökblandningen och låt den koka ca 3 min.  
5. Stek den skivade svampen i en msk olja och slå den 
därefter i svamp-lökblandningen. Tillför smör. Täck över 
blandningen och håll den varm.

KARAMELLISERAD SVAMP TILL RISOTTON
200 g tärnad rensad svamp
150 g skivad rensad svamp
3 msk rybsolja
salt, svartpeppar mald i pepparkvarn
1 skalad och skivad schalottenlök
1 skalad och skivad vitlöksklyfta
2 msk socker
1 msk vatten
2 dl amarone eller annat rödvin
1 dl rödvinsvinäger 
2 tsk smör

T I L L AG N I N G

1. Värm grönsaksbuljongen. Bryn löken i olivolja på medel-
hög värme. Tillsätt riset och stek ca 2 min under omrörning. 
Slå i vinet och stek under omrörning tills nästan allt vin har 
absorberats. Slå i den heta buljongen en slev åt gången. Rör 
om tills vätskan har absorberats av riset. Fortsätt tills riset är 
färdigt. Kontrollera den rekommenderade koktiden på risför-
packningen. 
2. Tillsätt smör, salt, peppar och parmesan. Slå på örterna och 
den karamelliserade svampen strax före serveringen.

AMARONE-RISOTTO 
ca 1,25 l grönsaksbuljong 
1 msk olivolja 
1 skalad och hackad schalottenlök
2,5 dl risottoris
1 dl amarone eller annat rödvin
1 msk smör
salt 
svartpeppar mald i pepparkvarn
50 g riven parmesan
2 msk finfördelade färska örter, till exempel gräslök
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Amarone + risotto
De fylliga amaronevinerna, som 
är populära presentviner, lämpar 
sig utmärkt som meditations- och 
umgängesvin. Vinerna lämpar sig också 
till kraftigt kött och hårda lagrade ostar.  

Varför inte följa den amerikanske stjärnkocken 

Jean-Georges Vongerichtens exempel och servera 

amaronevin till en höstlig svamprisotto? 

GLAS ALKO, LAMPA OCH BORDDUK PEROBA, TALLRIK: STOCKMANN. RESTEN ÄR REKVISITA.

Röd bordeaux är en stående presentfavorit. Majoriteten av 
dagens presentviner är producerade i Gamla världen, det 
vill säga Europa, vilket visar att konsumenterna förknippar 
de europeiska vinländerna med hög kvalitet. Vinerna från 
Nya världen upplevs som prisvärda, okomplicerade och 
välsmakande. 

De bordeauxviner som finns i butikernas hyllor är i 
allmänhet så unga att de bör lagras på flaska eller drickas 
till rätter med högt proteininnehåll – proteinerna i maten 
mildrar effekten av vinets tanniner. Ung bordeaux lämpar 
sig till bland annat rött kött med stekningsgraderna medi-
um och medium-rare samt hårda lagrade ostar. 

Bordeauxvinerna är klassiker
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HUR BESTÄLLER JAG VAROR SOM INTE INGÅR I ALKOS SORTIMENT?

Alko tillhandahåller även drycker som inte ingår i standard- eller beställ-
ningssortimentet. Vi undersöker tillgängligheten och priset på den önskade 
varan, varefter du kan beställa drycken som specialbeställning. 

På webbadressen alko.fi/sv/specialbestallningar berättar vi hur du går till 
väga. När du har fyllt i varuförfrågan (formulär) kartlägger vi tillgängligheten 
och priset hos importören/tillverkaren. Varuförfrågan är inte bindande.  

När vi har fått uppgifterna från importören/tillverkaren kontaktar vi dig per 
e-post, varefter du fyller i en inköpsförbindelse på webbadressen ovan.   

Specialvarorna prissätts på samma sätt som varorna i Alkos standard-
sortiment. Beställningsavgiften är 40 euro per produkt/varumärke och  
minimibeställningsmängden är i regel en låda. Leveranstiden är i allmänhet 
1–2 månader. Om varan finns hos importören är leveranstiden kortare. 

Om den önskade drycken ingår i Alkos beställningssortiment: Beställ 
drycken i den Alkobutik i vilken du vill avhämta den. Beställningen görs vid 
besök i butiken, per telefon eller per e-post. Kontaktuppgifterna till Alkos 
butiker finns på webbadressenalko.fi/sv/butiker-tjanster. 

Du kan beställa drycker till 40 Alkobutiker som nätbeställning på webb-
adressen alko.fi/sv/produkter/sortiment/bestallningssortiment, där du 
identifierar dig med dina bankkoder. Vänligen observera att alla banker inte 
omfattas av tjänsten.    

Leveranstiden är 1–3 veckor. De flesta beställningsdryckerna levereras  
till den önskade avhämtningsbutiken inom fem vardagar räknat från beställ-
ningen. Leveransen är avgiftsfri. Butiken kontaktar dig när den beställda varan 
kan avhämtas. 

Hur länge håller dryckerna som blivit över från sommarens fester? Alkos kundrådgivare besvarar 

konsumenternas frågor och uppmanar kunderna att konsultera butikernas kunniga personal.

Sänd din fråga:

    020 711 711 (kl. 9–16) 
facebook.com/alko.palvelee    
 twitter.com/alko_oy #etikettilehti

DET BLEV KVAR DRYCKER FRÅN  

SOMMARENS FESTER: HUR LÄNGE  

HÅLLER DRYCKERNA?

Förvara alltid alkoholhaltiga drycker mörkt och 
svalt. Tumregeln är att vin i oöppnad flaska hål-
ler 1–2 år och vin i obruten lådförpackning ett år 
räknat från buteljerings-/förpackningsdagen. 

Vin i öppnad flaska bör avnjutas inom ett par 
dagar och vin i bruten lådförpackning inom tre 
veckor räknat från att flaskan öppnats/förpack-
ningen brutits. Dryckerna blir i regel inte bättre 
med tiden, vilket innebär att de bör avnjutas 
relativt snabbt efter inköpsdagen. Detta gäller 
framförallt drycker i öppnade flaskor/brutna 
förpackningar. Alkobutikerna säljer vakuum-
pumpar som förlänger hållbarheten hos drycker 
i öppnade flaskor.  

För likörer gäller regeln: ju högre socker- 
och/eller alkoholhalt, desto längre hållbarhetstid. 
Svaga bärlikörer bör av-
njutas inom några veckor 
efter att flaskan har öpp-
nats. Starka likörer håller 
däremot flera månader i 
öppnad flaska. I oöppnad 
flaska håller svaga likörer 
ungefär ett år och starka 
likörer några år om flaskan 
förvaras mörkt och svalt. 

• • •

VILKA DRYCKER RIMMAR  

MED KRÄMIG SVAMPSOPPA?

Krämig svampsoppa tarvar ett vitt vin med 
syrlighet och ren fruktighet. Syrligheten bryter 
gräddens feta framtoning och fruktigheten  
balanserar upp svampens intensiva aromer. 

Varför inte servera en oekad chardonnay, en 
pinot blanc från Alsace eller en aromrik pinot 
gris till svampsoppan? Champagne, som också 
lämpar sig till krämig svampsoppa, sätter guld-
kant på måltiden. 

Torr eller halvtorr sherry är en klassisk och 
uppskattad dryck till svampsoppa. Drycken läm-
par sig också utmärkt som ingrediens i soppan.    

Frågor & svar
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I DEN URBANA   
KULTURENS MITT 
När man stiger in i den nya Alkobutiken i Fiskehamnen 
möts man av idel vänliga leenden. Butikens sortiment är 
utformat med hänsyn till närområdets trendiga utbud 
av mat och läckerheter.  
TEXT ELISE TAMMINEN  FOTO ROOPE PERMANTO

Hforsare har samlats utanför Alkobutiken och Lidl i Fiskehamnen.  
De nya butikerna är på väg att slå upp sina dörrar för första gång
en. I luften svävar en förförisk doft av grillad korv som kommer 
från den närbelägna köttfabriken. När klockan slår nio öppnas 

dörrarna och den nya Alkobutiken hälsar gästerna välkomna med tårta och 
alkoholfritt mousserande vin. 

Viivi Ali-Löytty och hennes arbetskamrater skålar för den nya Alkobutiken. 
Hon bor i Ulrikasborg, men arbetar i Fiskehamnen.  

◊

Helsingfors

BUTIKEN

Expedit Anniina Räihä började arbeta 

i Fiskehamnens Alkobutik när hennes 

vårdledighet tog slut i juli.
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”Jag är mer än nöjd med den nya Alkobutiken. 
Närheten till vårt kontor underlättar vardagen efter-

skålar för goda resultat och hälsar nya medarbetare 
välkomna genom att höja en bägare”, säger hon.  

Hyllorna i den ljusa butiken med fräsch inredning 

röd väggskiva som för tankarna till vågor av vin och 
ovanför hyllan med mousserande drycker hänger en 
”bubblande” skiva. När man stiger in i butiken ser 

FISKEHAMNEN OCH SLAKTHUSET är ett urbant 
område med bland annat restauranger, festlokaler 
och partiaffärer. Butikschef Marko Ruotsalainen 
berättar att Alkobutikens sortiment är anpassat till 
områdets utbud av tjänster och livsmedel. 

”Vi är inriktade på vin”, säger han.

1. Esko och Leena Helin 

från Gumtäkt bekantar 

sig med den nya Alko-

butiken. ”Butiken är 

trevlig och av lämplig 

storlek. Varorna är tydligt 

placerade och det är lätt 

att hitta det man söker”, 

säger Leena Helin. 

Expedit Inka Järvikangas 

assisterar paret.  

2. Mika Suominen från 

Parkstad besökte Alko-

butiken för att inspektera 

champagneurvalet. Han 

assisterades av expedit 

Antti Malaska. 

3. Enligt Viivi Ali-Löytty, 

som jobbar i närheten 

av den nya Alkobutiken, 

är chokladtårta och 

champagne den ultimata 

smakkombinationen. 

Butikschefen berättar att Alkobutikens sexhöv-
dade personal deltog i planeringen av butiken och 
sortimentet. 

”Till mina uppgifter hör att stöda och backa upp 
mina medarbetare och jag strävar naturligtvis efter 
att alltid vara tillgänglig. Vårt lilla team går inte av 
för hackor”, säger han. 

Marko Ruotsalainen jobbade tidigare i Alkos butik 
i Malm. Han vill passa på att tacka sina forna med-
arbetare för väl utfört arbete och för att de alltid 
ställde upp och skötte hans uppgifter när han av 
någon orsak var frånvarande.   

 
Två av butikens expediter upptäcker honom och 
ropar glatt ”stig på, stig på”. Den trevliga atmosfä-
ren får honom att stiga över tröskeln och ta sig en 
närmare titt på butiken. 

”Vi tar emot kunderna och betjänar dem enligt 
bästa förmåga från början till slut”, säger Marko 
Ruotsalainen som har arbetat som butikschef hos 
Alko i tio års tid.

Han tycker att människorna, både arbetskamra-
terna och kunderna, är det bästa i jobbet.  

”Kundbetjäningen och möjligheten att få hjälpa 
kunderna vid valet av drycker ger mig kraft och väl-
behag. Kundernas genuina tacksamhet och uppskatt-
ning sätter guldkant på tillvaron. Jag stortrivs med 
mitt jobb”, säger Marko Ruotsalainen. 

Vi väntar oss kunder  
från bland annat grann-
affären Lidl och från  
arbetsplatserna i området.
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Inka 
Järvikangas
EXPEDIT

BUTIKSCHEFEN TROR ATT DEN NYA Alkobutiken 
kommer att få sina kunder från bland annat grann- 
affären Lidl och från kontoren och arbetsplatserna 
i området. Enligt Viivi Ali-Löytty är det bekvämt 
att besöka den närbelägna butiken när man behö-
ver till exempel after work- eller picknickdrycker. 

”Närheten till Lidl gör det hela ännu bekvämare 
eftersom man samtidigt kan handla mat och till-
tugg”, säger hon. 

På några hundra meters avstånd från Alko-

Fiskehamnens bostadsområde. Enligt Marko 
Ruotsalainen ger de nya bostäderna området en 
särskild prägel. 

”Det här är ett i grunden traditionellt område 
som utvecklas och växer så det knakar. Här lever 
gammalt och nytt sida vid sida”, säger han.

I Alkobutiken råder ordning och reda. Drycker-
na, tillbehören och broschyrerna är lätta att hitta, 

-
er som passar till olika maträtter och vid kassorna 

ålder. Marko Ruotsalainen sätter sig vid den nya 
Alkobutikens roder med tillförsikt. 

”Det är en stor förmån att få stifta bekantskap 
med nya och moderna arbetsredskap och att få 
träffa nya människor på vardera sidan om disken”, 
avrundar han. 

VILKA VINER VILL KUNDERNA HA?

”De portugisiska rödvinerna är i ropet 
och i sortimentet ingår många intres-
santa drycker, både nya och gamla.  
De friska, syrliga och livliga vita vinerna 
från Österrike är också populära.” 

VILKEN ÄR DIN FAVORITDRYCK?  

TILL VILKA RÄTTER PASSAR DEN?  
”Jag är förtjust i österrikiska riesling-
viner. Vinerna lämpar sig utmärkt till  
vegetariska rätter, vilket passar mig 
eftersom jag är vegetarian. Riesling-
vinernas syrlighet rimmar också 
utmärkt med bland annat fet fisk och 
grillad sparris.”

VILKA KOMBINATIONER  

REKOMMENDERAR DU TILL HÖSTEN? 

”Till hösten rekommenderar jag gryt-
rätter och ost i kombination med mjukt 
och fylligt rödvin. I hyllan med portu-
gisiska rödviner finns många lämpliga 
alternativ.”  
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GENUINA SMAKER  
LOCKAR I SVERIGE

Just nu är det mycket glutenfritt, genuint och vegetariskt på svenska tallrikar.  
Försvenskade rätter får ge vika för genuina smaker från alla världens hörn samtidigt  

som specialdieter, hälsa och miljö blir allt viktigare aspekter i matsnacket. 
TEXT MICHAELA VON KÜGELGEN   

FOTO OSKAR HOFFMANN, ÅRETS KOCK/MAGNUS SKOGLÖF OCH DICK GILLBERG

Sveriges Årets kock 2015 Thomas Sjögren  

tävlade med bland annat en rätt 

 gjord på kolgrillad lammbog,  

smörstekt kål, syrlig 

 potatiscreme, rålakrits 

 och dragon.

FENOMEN
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J
ust nu äts det mycket dumplings, báhn mì 
och pork buns. Jag tror det är mindre vanligt 
i Helsingfors.”

Ida Tasanen som har bott fyra år i Stock-
holm. Enligt henne ligger Finland ändå inte långt 
efter – fenomen som street food och food trucks 
börjar synas också hos oss.

”Men svenskar är ju kända för att ta in trender 
snabbt. Mat har blivit en jättestor grej generellt 
– många talar  om matens miljöpåverkan och om 
ekologisk mat.”

I hemköken blir ångugnar, vakuummaskiner och 
färdiga matkassar med tillhörande recept allt van-
ligare, tror kocken Thomas Sjögren som jobbar på 
restaurangen Swedish Taste i Göteborg. 

”Det handlar delvis om hälsotrender, men med  
vakuumförpackningar kan man också minska   
svinnet – maten håller längre och behåller smaken.”

I SAMBAND MED HÄLSOTRENDERNA ökar också 
special dieterna.

”Till exempel glutenfritt är en trend just nu. 
Ibland går det till överdrift – många vill inte äta 

bröd, men dricker gärna öl. Det känns motsägelse-
fullt”, säger Thomas Sjögren som tidigare i år blev 
korad till Årets kock i Sverige.

Enligt honom är allergier vanligare i Norden än i 
resten av världen. 

”När  jag lagar mat till amerikaner får jag sällan 
några specialönskemål. Kanske vi är väldigt fokuse-
rade på trender i Sverige?”

Också Ida Tasanen har lagt märke till snacket om 
glutenfritt.

”Få av mina vänner äter glutenfritt, men det är 
mycket prat om det i tidningar och matbloggar. 
Många restauranger skyltar också med att de erbju-
der glutenfria alternativ.”

”Vegetariska rätter är i ropet och jag har själv bör-
jat laga mer vegetarisk mat. Många tänker på miljön 
och sin egen hälsa”, säger Ida Tasanen.

Enligt Thomas Sjögren borde vi utgå från 
grönsakerna och betrakta köttet som tillbehör, inte 
tvärtom. 

”Tänk dig en härlig grönsaksrätt med kvalitetskött 
eller kvalitetsfågel som tillbehör. Det handlar också 
om hållbarhet, vi kan inte äta hur mycket kött som 
helst.”

Enligt Thomas Sjögren borde vegetabi-

lierna utgöra måltidens bas och köttet 

fungera som tillbehör.
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IDAS

Top
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Till Sjögrens favoritråvaror hör bland annat 
svamp, färska örter och lök i alla former. Han lyfter 
fram grönsakernas mångsidighet. 

”De går att rosta, koka och slunga med olja och 
örter, purea. Man kan göra lådor och sallader med 
råa grönsaker, röror, salsa … Listan tar egentligen 
aldrig slut.”

RESTAURANGERNA I MELLANKLASS lockar svenskarna 

Thomas Sjögren slår bland annat sydamerikansk 
mat igenom allt mer.

”Till exempel peruanska cevicherias kommer vi att 
se mer av.”

han delar med andra. Den så kallade sharing
den har kommit för att stanna. 

”Speciellt om man äter mexikanskt eller kinesiskt 
blir det ofta många små rätter. Det är nästan som en 
avsmakningsmeny, men inte lika pretentiöst.”

De traditionella försvenskade rätterna får ge vika 
för något nytt.

”Människor reser mer i dag och vill gärna prova 

pizza och pasta än de som serveras hemma.”

burgare blivit en stor grej i Sverige.
”Det ska vara hembakat gott  bröd och allt ska 

göras från början till slut. Också pizzan och pastan 
kommer att bli mindre försvenskade och mer  
genuina.”

 Sjögren berättar att många populära rätter så 
som tacos, pasta och sushi har anpassats till de 
svenska smaklökarna.

blir det mer genuint.”

IDA TASANEN TESTAR GÄRNA NYA GREJER – både i 
hemmaköket och på restauranger.

”Tacos i nytt format eller dumplings. Men natur
ligtvis lagar jag och många andra också husmans
kost.”

 Svenskarna älskar bearnaisesås, eller bea
Tasanen känns det som en gammal grej.

”Det är inte så att alla äter bea, men ibland bestäl
ler någon pommes med beadipp”, säger hon.

eller andra traditionella bakverk.” 

Ida Tasanen berättar att trend-

rätterna dumplings, bahn mít 

och pork buns är populära i 

Sverige.

1. MILJÖ 
Ekologiskt, lokalt  
producerat, minskat 
matsvinn

2. HÄLSA
Bland annat superfood 
och glutenfri mat

3. VEGETABILIER
Mer grönt och 
mindre kött

4. UPPGRADERING AV 
SNABBMAT  
Street food, gourmet- 
hamburgare och pizza

5. LATINAMERIKANSK 
MAT
och mat gjord på för-
månliga styckningsde-
taljer och andra råvaror 
som man tidigare ratade
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Hantverksöl och 
alkoholfritt också 
i svenska glas

”Det trendigaste just nu i Sverige är öl – 
hantverksmässigt och närproducerat”, säger 
Systembolagets enhetschef Ulf Sjödin.

Enligt honom är det en ovanlig trend i 
Sverige.

”Den syns inte enbart i storstäderna, utan 
försäljningen av specialöl ökar i hela landet.  
Trenden började för 5–6 år sedan med IPA 
(indian pale ale), men nu säljer allt som är lite 
annorlunda.”

Systembolaget anlitar över 100 brygge-
rier – vissa av dem levererar sina produkter 
endast till den närmaste butiken. Också de  
alkoholfria hantverksölen har ökat i popula-
ritet.

”Det är framför allt yngre människor som 
tränar och tänker på sin hälsa som dricker 
alkoholfritt, men många köper både och. 
Man dricker alkoholfritt öl under veckan och  
vanligt öl på lördagarna.”

Försäljningen av alkoholfritt ökar. Enligt 
Sjödin köper svenskarna gärna alkoholfria 
drycker av hög kvalitet, till exempel god 
äppelmust.

Ifråga om viner är det ekologiskt som 
gäller – hela 16 procent av Systembolagets 
försäljning utgörs av  ekologiska produkter.

”Diskussionen började för ungefär två år 
sedan från bananer och vindruvor och nu är 
det många som vill ha  ekologiskt vin”, berät-
tar Ulf Sjödin.

Thomas Sjögren skapade fantasirika rätter på bland annat 

blåmussla, pilgrimsmussla och säsongens grönsaker 

under tävlingen Årets kock 2015.
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MITT FRAMGÅNGSRECEPT

Caj Bremer är en av Finlands 

mest namnkunniga och upp-

skattade fotografer. Han berättar 

om sina köksupplevelser och 

experiment för sina vänner på 

Facebook på ”Bremerskt språk”. 

Förra hösten gav han ut kokboken 

Mämmikoiran keittiössä (Musta Taide, 

2014) som innehåller en samling 

populära recept och historier.   
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TEXT KRISTA KORPELA-KOSONEN FOTO JASKA KILPIÄINEN OCH CAJ BREMER 

DRYCKESFÖRSLAG TAINA VILKUNA, ALKO

Experimentlysten 
fotograf
Fotograf Caj Bremer charmar finländarna med sina 
originella mathistorier och recept. Den inbitne fritids-
fiskaren från Sibbo experimenterar gärna i köket.  

HURUDAN KOCK ÄR DU? 

-

-

HUR UPPLEVER DU MISSLYCKANDEN I KÖKET?

NÄMN EN OFÖRGLÖMLIG MÅLTIDSUPPLEVELSE

VILKEN ÄR HEMLIGHETEN BAKOM DIN FRAMGÅNG?

VAD DRÖMMER DU OM?

VILKET ÄR DITT FRAMGÅNGSRECEPT? 

Gös á la Caj 

2 portioner

1 medelstor pinfärsk gös
skorpmjöl
smör
färdig fiskbuljong
grädde
purjolök
en nypa salt
en nypa peppar

T I L L AG N I N G:
”Rensa och fjälla gösen. Gnid in 
fisken invändigt och utvändigt med 
salt och peppar. Lägg fisken i en 
ugnsform med ryggen uppåt. Strö 
skorpmjöl och lägg smörklickar på 
fiskens rygg. Slå fiskbuljong i formen. 
Klipp ner lite purjolök i formen (om 
så önskas) och slå därefter grädde 
över fisken. Ställ formen i ugnen  
(+ 225 °C, 30–40 minuter). Slå på 
mer grädde och en blandning av fisk-
buljong och vitt vin under stekning-
en. Anrättningen är färdig när fiskens 
rygg har fått en gyllenbrun ton.”

D RYC K E S F Ö R S L AG:
Som alternativ till Cajs vin kan 
vänner av syrliga viner välja en 
nyansrik och strukturerad riesling 
från Chile, Tyskland eller Alsace 
till ugnsgösen. Den som föredrar 
fylliga och mjuka smaker kan välja 
en chardonnay från Frankrike eller 
Chile. För ölvänner rekommende-
ras en frisk och krispig pils med 
stor humlebeska.  

NYANSERAT & 
STRUKTURERAT PILS
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RÖTT KVALITETSVIN FRÅN NORRA SPANIEN

Upptäck djärva, moderna och kraftigt fruktiga kvali-

tetsviner från de norra regionerna i detta utpräg-

lade rödvinsland. Vi provar dessutom några lättare 

viner som det i dag produceras allt mer av även 

i Spanien. Provningen pågår i ca två timmar.

Medlem betalar 22 euro för provningen plus 

15–25 euro för provningsvinerna.

BORDEAUX BLENDS FRÅN HELA VÄRLDEN

Nästan alla Bordeauxviner är gjorda på bland-

ningar av olika druvor. En klassisk Bordeaux Blend 

består av Cabernet Sauvignon och Merlot, som 

kopieras i andra delar av vinvärlden. Du får jämföra 

en äkta Bordeaux Blend från hemregionen med 

Bordeuaxblandningar från andra vinländer. 

Provningen pågår i ca två timmar.

Medlem betalar 22 euro för provningen plus 

20–38 euro för provningsvinerna.

VINER TILL JUL 

Måste julvinet alltid vara rött? Vad ska man dricka 

till julbordet? Vilken är den perfekta vinklappen? 

Vi diskuterar och provar ett brett urval av säsongs-

betonade viner under lättsamma former inför 

årets aktuella högtid. Kursen pågår i ca 2 timmar. 

Medlem betalar 22 euro för provningen plus 

15–25 euro för provningsvinerna.

ÖL TILL JUL OCH VINTER

Vad är bra julöl och vinteröl gjorda av? Den 

gemensamma nämnaren är kryddiga och rostade 

toner av malt, karamell, kaffe, choklad, plommon, 

kakao, frukt – samma aromer som i julens och 

vinterns goda mat. Provningen pågår i ca två 

timmar.

Medlem betalar 22 euro för provningen plus 

10–20 euro för provningsölen.

ABC OM VINER 

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

genom vinets spännande värld! Kursen kräver 

ingen tidigare kunskap om vin eller erfarenhet av 

vinprovning. Du lär dig elementära vinbegrepp och 

rätt provningsteknik så att vinernas smakspektrum 

öppnas i all sin bredd och mångfald. Kursen pågår 

i ca 2,5 timmar. 

Medlem betalar 22 euro för provningen plus 

6–13 euro för provningsvinerna.

ANNONS

   DRYCKESPROVNINGAR

Lär dig 
Genom att Prova

Välkommen till senhöstens provningar! 

Du kan bland annat se fram emot 

moderna toppviner från Spanien, Bordeaux 

Blends från olika delar av världen samt 

vin och öl som passar bra både 

till julbordet och julklappssäcken.

 Thomas Suni, klubbmästare



JYVÄSKYLÄ kl. 18.00
Alkos regionkontor, 

Kauppakatu 24, 5. vån. 

Viner från norra Spanien ti 27.10

Bordeaux blends to 5.11

Viner till jul on 2.12

KUOPIO kl. 18.00
Technopolis Kuopio, 

Microkatu 1, byggnad M

Viner från norra Spanien to 22.10

Bordeaux blends on 18.11

Viner till jul ti 15.12

Öl till jul och vinter må 30.11

LAHTIS kl. 18.00
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Viner från norra Spanien to 12.11

Bordeaux blends to 22.10

Viner till jul ti 24.11

Öl till jul och vinter to 19.11

ULEÅBORG kl. 18.00
Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

Viner från norra Spanien to 29.10

Bordeaux blends to 12.11

Viner till jul to 3.12

HELSINGFORS kl. 17.00
Alkos kurslokal, 

Salomonsgatan 1, andra vån.

Viner från norra Spanien on 14.10

 må 19.10

 on 21.10

 må 2.11

 to 5.11

 må 9.11

Bordeaux blends ti 13.10

 to 15.10

 ti 20.10

 to 22.10

 to 12.11

Viner till jul må 23.11

 on 25.11

 ti 1.12

 to 3.12

 ti 8.12

 to 10.12

Öl till jul och vinter to 26.11

 må 30.11

 on 2.12

 on 9.12

ABC om viner må 16.11

 to 19.11

 ti 24.11

BJÖRNEBORG kl. 18.00
7th Floor, Yrjönkatu 15 A , 7. vån

Viner från norra Spanien on 4.11

Viner till jul on 2.12

ROVANIEMI kl. 18.00
Alkos regionkontor, 

Hallituskatu 20 A, andra vån.

Viner från norra Spanien on 11.11

Bordeaux blends to 10.12

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

Viner från norra Spanien on 4.11

Bordeaux blends to 22.10

Viner till jul to 10.12 

TAMMERFORS kl. 18.00
Alkos regionkontor, 

Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Viner från norra Spanien ti 27.10

 on 4.11

Bordeaux blends to 22.10

Viner till jul ti 1.12

 to 10.12

Öl till jul och vinter ti 8.12

KOM MED I ETIKETTKLUBBEN
Våra kurser är öppna för alla klubbmedlemmar. Du kan också ta med en vän. 

Om du inte ännu är medlem kan du enkelt anmäla dig. Gå in på alko.fi /etikettklubben 

eller ring 020 711 715 vardagar 9–16. 

Medlemsavgiften är bara 25 euro per år. Medlemmarna får bland annat tidningen Etiketten 

i posten, en dryckesguide på fi nska fl era gånger per år, vårt fi nska e-medlemsbrev i varje 

vecka och tillgång till vår medlemsportal.

ANMÄL DIG TILL EN PROVNING
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas emot från onsdag 23.9.2015. På andra orter 

startar anmälningarna onsdag 30.9.2015. Ring 020 711 711 (vardagar 9–16).

Sista anmälningsdag för alla kurser är två veckor före kursdag. 

Provningsvinerna köps in genom Etikettklubben och kostnaderna för dem fördelas jämnt mellan kursdeltagarna. 

Kursfaktura skickas ut efter sista anmälningsdagen. En kurs ställs in om färre än tio personer har anmält sig. En anmälan 

är bindande. Kursavgiften för deltagarna fastställs efter antalet närvarande.

ÅBO kl. 18.00
Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

Viner från norra Spanien to 5.11

 to 12.11

Bordeaux blends to 19.11

 to 26.11

Viner till jul må 30.11

 to 10.12

Öl till jul och vinter to 3.12

VASA kl. 18.00
Sampo-hus, 

Handelsesplanaden 11 D, 7. vån.

Viner från norra Spanien to 5.11

Bordeaux blends to 26.11

Viner till jul to 10.12 

Alla kurser hålls på fi nska.



BAKOM KULISSERNA.. . TEXT PIA-MARIE RAUHALA FOTO MIIKKA TIKKA

VIDEONS POPULARITET ÖKAR. Fångandet av rörliga 
bilder kräver inte längre dyr, avancerad eller 
skrymmande apparatur. Även yrkesfotograferna 
övergår allt mer till rörliga bilder. Miika Kainu, 
som jobbar som fotograf på medieföretaget Alma 
360 som producerar artiklar, bilder och videor till 
tidningen Etiketten
jobbat med videomaterial i ett par års tid. Produk-
tionstakten varierar, men i allmänhet gör han ett 
par videor i veckan. I dag står videoproduktionen 
för över hälften av hans arbete.  

”Det var omvälvande och märkligt när stillbilds-
kamerorna plötsligt gav rörliga bilder av högre 
kvalitet än de traditionella videokamerorna”, säger 
Kainu. Han upplever rörliga bilder som mer spän-

”När jag var barn hade vi ingen utrustning för 
in- och uppspelning av videor, men jag har alltid 
fascinerats av rörliga bilder.”  

Kamerorna i dagens mobiltelefoner ger videor av 
god kvalitet. Miika, som ofta spelar in videosnuttar 
med sin smarttelefon, säger att vem som helst 
kan bli en duktig videofotograf. Många av dagens 
ungdomar laddar regelbundet upp sina videor på 
Instagram och andra sociala medier. Trots dagens 
lätthanterliga utrustning är professionell videofoto-
grafering allt annat än lätt. Det är mycket som mås-
te stämma, inte minst stämningen och atmosfären. 

”Ljuset och utrustningen går att kontrollera, men 
människorna är ett svårare kapitel. Fotografen måste 

skapa en avspänd och naturlig atmosfär som får ak-
törerna att känna sig säkra och trygga”, säger Kainu. 

Den moderna teknologin har underlättat video-
fotografens arbete avsevärt. Förr tog editeringen 
ofta en hel natt i anspråk, men med dagens editer-
ingsprogram går jobbet betydligt snabbare. I dag 
har till och med mobiltelefonerna effektiva och 
lättanvända program för editering. Den tekniska 
utvecklingen går i rasande fart: Minihelikopterbur-

”Till dagens mest spännande nyheter hör de 
bildstabiliserande Steadicam-robotorna och olika 
spelliknande program för fjärrstyrd kamera-
manövrering. Med hjälp av fjärrstyrningen kan 
videoproducenten sitta i sitt arbetsrum och styra 

-
marken”, säger Kainu. 

Fastän apparaturen har blivit lättare är video-
fotografens jobb fortfarande fysiskt ansträngande.  
För att upprätthålla konditionen gjorde Kainu i 
maj en 150 kilometers runda till fots i Kuusamo. 
Trots vedermödorna upplever han jobbet som både 
trevligt och behagligt. 

”Det bästa med jobbet är nog att man varje dag 
får skapa något synligt med fantasins hjälp.  Man 

ställe till ställe”, avrundar Miika Kainu.  

Rörlig bild
1. I början av året spelade 

Miika Kainu in videon Så 

här kyler du snabbt dryck-

erna till etiketten.fi.

2. Inspelningen planeras 

och videoredaktören skriver 

ett manus. Inspelnings-

stället väljs och behövlig 

rekvisita införskaffas. 

Omsorgsfull planering un-

derlättar både inspelningen 

och editeringen. 

3. Miika Kainu sköter 

tekniken, kamerorna, ljud-

upptagningen och logisti-

ken. ”Jag fångar allt med 

kameran och ser till att bild 

och ljud fungerar.”

1

2

3

Se Miika Kainus video Så här kyler du snabbt dryckerna.
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KOLUMNEN

N
är barnen var små hade jag periodvis sena arbetsturer och min man 
var ofta på långa musikturnéer. Vårt liv var oregelbundet. Jag insåg att 
vi behövde fasta punkter i vår kaotiska vardag, för att korthuset inte 
skulle rasa.

Våra gemensamma måltider blev den viktigaste fasta punkten.  
Vi beslöt att låta måltiderna diktera rytmen i vår vardag, även när alla inte kunde 
närvara. Barnen kallades ofta hem från sina vänner och måltiden inleddes först 
när alla satt till bords och händerna var tvättade.

Vi utnyttjade alla möjligheter till fest. När min man återvände från en längre 
turné tillredde vi alltid en festmåltid. Vi åt ofta i sällskap med våra grannar.  

sig vid udda smaker. De gemensamma måltiderna lärde barnen gott bordsskick.
Traditionen att äta tillsammans härstammar från min barndom. Mina mor-

föräldrar hade upplevt hungersnöden i revolutionens Sankt Petersburg och för 
dem var maten aldrig en självklarhet. Jag glömmer aldrig när morfar en gång tog 
min mormors hand mitt under en härlig middag och sade: ”Tänk att vi har mat!”. 

 
plötsliga känsloutfallet märkligt, men det lämnade ett evigt spår i minnet:  
Mat är något man skall visa aktning för.

På torsdagarna samlades grannarna och vi ofta hos en äldre dam från  
Karelen för att avnjuta traditionella maträtter. Utan dessa återkommande  
smak resor skulle jag troligtvis aldrig ha fått veta hur klimpsoppa eller äkta  

Jag har med förundran iakttagit hur traditionen med gemensamma  
måltider har minskat. Enligt olika undersökningar äter familjerna  

-

måltider: Barn som äter tillsammans med sina familjer får i allmänhet  

lider sällan av övervikt eller ätstörningar. De gemensamma måltiderna  
förebygger depression, främjar ordförrådet och lär barnen att godkänna,  
uppskatta och bry sig om andra människor.

Nu när barnen är vuxna är jag mycket glad över att vi följde traditionen.  
Att äta tillsammans är en ritual som vi alltjämt håller fast vid. Traditionen gjorde 
och gör oss till en sammansvetsad familj. Våra båda barn är ivriga matlagare  
och vi kockar ofta olika läckerheter tillsammans. Det bästa är att barnen väntar på 
de gemensamma måltiderna lika mycket som vi föräldrar trots att de redan lever 
sina egna liv.

Gemensamma måltider

ILLUSTRATION SEESA LIPPO
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baba lybeck  
är journalist samt överdomare 
och programledare för  
TV-programmet Nyhetsläckan.



ALKOS KUNDTIDNING 50 ÅR
Det första numret av tidningen Etikettens föregångare,  

Vinposten, utkom sommaren 1965. I tidningen, som bland annat 
innehöll tips på tillredning av fiskrätter, konstaterades att vin 

lämpar sig för det moderna hemmets fester.


