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makegenskaperna är den främsta urvalsgrunden för  
den finländska vinköparen. Givetvis händer det ofta att kun-
den sätter kurs på en viss vinhylla med ledning av ursprungs-
landet.  Vid sidan av dessa håller ett nytt urvalskriterium att 

ta form – ursprunget i en mening som inte begränsar sig till det geografiska. 
Förutom av jordmånen, klimatet och den övriga terroiren är konsumenterna 
intresserade av vinets ekologiska och etiska bakgrund.

Ursprunget och miljön intresserar konsumenten, men ännu påverkar 
dessa faktorer  de olika konsumentgrupper på mycket avvikande sätt. Miljö-
medvetenheten är i mycket en fråga om livsstil och värdegrund, konstaterar 
professor Hanna-Leena Pesonen på sidan 42 i den här tidningen.
 
I SAMMA ARTIKEL, som börjar på sidan 40, behandlas miljöintresserade 
konsumenters frågor, samt hur man redan dryftar frågorna inom Alko. 
Läs mera om till exempel hur man beaktar miljön i butiks belysningen, 
hur man kan stödja hållbara värden med transportplanering eller hur 
miljöhänsynen syns i försäljarens  dagliga arbete. 

TILL HEMMAKOCKEN erbjuder artiklarna om hur man kombinerar mat och 
dryck mustigt höstliga dofter och smaker. I den här tidningen hittar du bland 
annat artiklar om vilt, musslor och ostar. Även om det alltid är vemodigt att ta 
farväl av sommaren, känns övergången till inomhusmatlagningen med hjälp 
av de här recepten inte alls så illa. 

Sari Karjalainen
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Mera fotografier från Rhône 
kan du se på webbsajten etiketti.fi. 

Smaken är inte allt
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Pilkfilmen väckte 
uppmärksamhet
Alko syntes i mars i tv och på nätet i en kampanj, som 
var en del av programmet ”Hur använder du alkohol 
i sällskap av barn?”. Kampanjfilmen handlade om en 
pojke och hans pappa på pilkfisketur. Filmen visas på 
nytt i tv i oktober.

Projektet har låtit utföra en undersökning om hur 
tv-kampanjen och det övriga kampanjmaterialet 
observerades kring månadsskiftet mars–april. 
I undersökningen utreddes hur man lade märke till 

Alko frågade i maj och i augusti 
på sin webbplats vilka erfaren-
heter unga kunder hade av att 
handla i Alkobutikerna. De som 
svarade på förfrågningen gav i 
huvudsak ett positivt omdöme 
såväl om Alkos ansvarsfullhet 
som om servicen. Tusentals 
unga svarade, och många 
kompletterade svaren med 
öppna kommentarer. 

De unga kunderna ombads 
ge sin syn på fem påståenden: 
Jag hittar lätt varorna jag söker, 
jag får lätt hjälp av försäljarna 
i valet av dryck, de unga är 
jämställda med de andra kun-
derna i Alko, försäljarna klarar 
av att be om att visa leg på ett 
naturligt sätt, mina erfarenheter 
som kund på Alko är positiva.

 Speciellt positiva omdömen 
gavs för det första och det sista 

påståendet. Det största utrym-
met för förbättring finns enligt 
svaren på delområdet som gäller 
att få hjälp i valet av drycker. 

Andelen kritisk respons 
var ganska liten, men då 
sådan gavs återkommer vissa 
del områden – man ansåg att 
personalen inte bemöter unga 
kunder lika bra som de äldre.

Servicen vid kassan upp-
levdes som mindre vänlig än 
den övriga servicen i butiken. 
Dessutom önskade man att 
också de unga kunderna skulle 
erbjudas hjälp mera aktivt. 

Här några plock bland de 
öppna kommentarerna: ”Alko 
har den bäst servicen.”, ”Fast 
jag är ung har jag vanligtvis 

inget problem med att få den 
service jag vill ha.”, ”Under den 
senaste tiden har man börjat 
beakta de unga på ett helt 
annat sätt, jättefint!”, ”Dra er 
inte för att be oss visa leg, det 
är helt OK och en del av erat 
jobb.”, ”Det är uppenbart att 
försäljarna vet en massa, var 
inte rädda för att erbjuda er 
hjälp också till unga kunder.” 

De ungas erfarenheter 
av Alko kartlades i år också 
i en enkät som riktade sig 
till kunder som kom ut från 
en Alkobutik. Resultaten av 
enkäten, som utfördes av TNS 
Gallup, presenteras i följande 
nummer av Etiketten.

Bland alla som svarade på 
frågorna på nätet lottades två 
röda Jopo-cyklar. Vi gratulerar 
vinnarna!

kampanjen, vad man tyckte om reklamen, vilken 
effekt den hade och hur budskapet gick fram. 

Över 1200 personer svarade på frågorna. Hälften 
av dem hade lagt märke till kampanjen. Resultatet 
är typiskt för tv-reklamer. 80 procent av dem som 
hade sett reklamen tyckte om den. Det här är mera än 
medeltalet för annonser, som är 35 procent.

Syftet med kampanjen var att få tittarna att reflek-
tera över sina egna alkoholvanor och hur de påverkar 
barnen. Det här syftet uppnådes: över 40 procent av 
dem som sett reklamen hade insett saken.

I undersökningen frågades också hur reklamen 
inverkade på uppfattningen om Alko. 42 procent av 
dem som sett reklamen ansåg att uppfattningen hade 
förbättrats. Lika stor var gruppen hos vilka reklamen 
inte hade förändrat uppfattningen om Alko.

Påverkade kampanjen och filmen de 
egna alkoholvanorna i sällskap av 
barn? 56 procent ansåg att så inte 
hade hänt, men 27 procent uppgav 
att de hade börjat tänka på saken. 
Sex procent konstaterade att 
kampanjen hade ändrat på hur de 
använder alkohol i barnens sällskap.

Bra respons från de unga kunderna

Kampanj- 
filmen kan ses 

på nytt i tv 
i oktober.

i tar ansvar
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Är ekologiskt 
viktigt?
Jouni: Jag fäster nog 
uppmärksamhet vid 
de gröna etiketterna 
på hyllkanten i Alko-
butiken. Jag minns 
inte något speciellt va-
rumärke, men jag har 
smakat åtminstone på 
italienska och franska 
viner som var ekologiskt producerade. 
Då har det etiska vägt tyngre i valet än 
smaken – i blindtest skulle jag inte kunna  
känna skillnaden mellan vanligt och 
ekovin. De ekologiska varorna kunde 
gärna ges en framträdande placering 
i butikerna, eftersom kunderna är 
intresserade av miljö- och ansvarsfrågor. 
Försäljarna kunde också aktivt rekom-
mendera ekologiska varor och nyheter. 
Och allt som allt kunde Alkos sortiment 
av ekologiska varor vara bredare, speciellt 
skulle jag önska mig dessertviner. Sorti-
mentet innehåller redan ganska många 
ekoviner, fast alla ryms förstås inte i en 
butik. Då skulle jag önska mig att varorna 
i butiken skulle cirkulera snabbt.

Tuuli: Med tilltagande 
ålder och kunskap 
har jag allt mer 
gått in för att köpa 
ekologiskt, det gäller 
allt jag köper. Vi har 
småttingar i familjen, 
så just nu besöker 
jag sällan Alko. Jag 

känner dock till att Alko har till exempel 
goda ekologiskt producerade rödviner i 
sitt sortiment, och jag kunde tänka mig 
att framöver köpa av just dem. Till god 
mat och gott sällskap behövs också en 
god dryck, så mitt val av dryck avgörs av 
dryckens smak och hur den matchar med 
maten. Då jag har behövt experthjälp vid 
valet har jag fått det av personalen i min 
egen butik.

Tuuli, 37, social- 
handledare 

Jouni, 44,  
försäljningschef
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Hur servicen lyckas och hur ansvarsfullt försäljningsarbetet utförs mäts 
inom Alko med s.k. Mystery Shopping-undersökningar. De här undersök-

ningsronderna, som utförs av testkunder, inleddes i Alkos butiker i januari, 
och i början av året rekryterades mera testpersoner, mystery shoppers. 

Alko vill sköta ålderskontrollen bestämt men vänligt. Förutom ålderskon-
trollen mätte undersökningen hur personalen lyckades med servicen till de 

unga kunderna. Undersökningsronderna kommer att fortsätta året ut. 
I alla de 345 Alkobutikerna avläggs under årets lopp två kundbesök där 

man kartlägger ansvarsfullheten. I början av året kontrollerades de unga 
testkundernas ålder vid 73 procent av besöken. Det krävs alltså bara en liten 
skärpning för att nå samma resultat som i fjol, då motsvarande siffra var 79. 

De unga kunderna som utför testerna är myndiga men under 22 år. 

MYSTERY SHOPPERS I FARTEN

Konsumenterna är i allt högra grad intresserade av varifrån en vara kommer. 
Ofta är det dock svårt eller omöjligt att veta om varan har producerats på ett 
miljövänligt sätt, eller om man till exempel har använt sig av barnarbetskraft 
eller tvångsarbete. 

För att underlätta valet har man utvecklat flera olika certifieringssystem 
som berättar om hur företaget lever upp till sitt samhällsansvar. Alkos sorti-
ment upptar för ögonblicket rättvisemärkta varor med certifikat från 
FLO (Fairtrade Labelling Organizations International, se www.reilukauppa.fi) 
eller IMO:s (Institute for Marketecology) Fair for Life -certifikat (www.fairforlife.
net). Andra kända certifikat för etisk produktion utfärdas av bland annat 
SA8000, WIETA, Ecocert, UTZ Certified, Rainforest Alliance, Food Alliance 
och Certified California Sustainable Winegrowing CCSW.

Utöver certifikaten finns en rad miljömärkningar. De bäst kända hos oss är det 
nordiska miljömärket, EU-blomman och Luomu-märket. 

Från och med början av år 2012 kommer Alkos inköpsavtal att följa etiska 
principer som utstakas i FN:s Global Compact-program. Syftet är bland annat 
att en försäljare som erbjuder sin vara till Alko skall förbinda sig till principerna 
och iaktta dem i sin verksamhet. Ytterligfare information om Alkos anvsarsfulla 
inköpsverksamhet finns att få på adressen alko.fi.

URSPRUNGET ÄR VIKTIGT
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6 ETIKETTEN 3/2011

Nya Zeeland            
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Mångsidiga 
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Få länder förmår producera  
lika mångsidiga och högklassiga 

viner som Nya Zeeland.  
Maten på rundturen är i  

samma höga klass.

överraskar
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ildsköna berg kantar den jämna 
dalen där vingårdarna bildar 
ett lapptäcke. Det här är Marl
borough, det bäst kända vin
området i Nya Zeeland, som 
framför allt producerar hög
klassiga sauvignon blancviner.

I de här vinernas bouquet kan 
man urskilja rikligt med svart
vinbärsblad och frisk citrus. 
Det är dock allt vanligare att en 
sauvignon blanc också har toner 

av exotisk frukt och gräddig ekighet.
”Vi är pigga på att hela tiden prova 

något nytt. Professionellt vinmakeri är 
ett ungt fenomen i Nya Zeeland, så vi är 
inte bundna av traditionerna”, skrattar 
Jeremy McKenzie, vinmakare på gården 
Villa Maria.

Villa Maria är en av de största vingodsen 
i Marlborough som ligger på Sydön. Godset 
har också vunnit flera internationella vin
priser.

Inom en halv timmes körtid från 
Villa Maria ligger tiotals andra vingårdar 
med ett mångsidigt utbud, från förmånliga 
vardagsviner till dyrare kvalitetsviner.

Vinområdena i Nya Zeeland är populära 
semesterorter. Som regel är det möjligt att 
få provsmaka vinerna mot en liten avgift.

Inte bara Sauvignon Blanc
Nya Zeeland är det sydligaste vinproduce
rande landet på det södra halvklotet. Kolo
nisterna planterade de första vingårdarna 
där redan på 1800talet. Internationellt upp
märksammades landets viner dock först på 
1980talet.

Förutom på klimatet och jordmånen som 
gynnar vinodlingen, bygger framgången 
också på vinproducenternas medvetna arbete 
för att höja kvaliteten. Man importerade kloner  
av europeiska vinrankor, som ympades på 
gamla vinstockar. 

En tumregel är att i norr odlas druv sorter 
som kräver mycket värme under växt perioden. 
De lämpligaste druvorna på de varmaste 
områdena i Hawke’s Bay på Nordön är blå: 
Shiraz, Cabernet Sauvignon och Merlot. 
På det lite svalare området Gisborne trivs 
Chardonnay.

Av Pinot Noir, som är hemma från 
Bourgogne regionen i Frankrike, erhåller 
man utmärkta rödviner på de svalare områ
dena. Där trivs också de aromatiska druvorna 
Gewürztraminer, Pinot Gris och Riesling.

Allt som allt står Sauvignon Blanc för 
halva odlingsarealen. Tvåa är Pinot Noir.

”Sauvignon Blanc öppnar fortfarande 
dörrar, men tack vare den druvan har det 
inter nationella intresset för också andra 

Örikets klimat är milt 
men i södern kan 
temperaturen smyga 
sig under nollstrecket 
under vintermånaderna.

8 ETIKETTEN 3/2011

Auckland är den största 
staden i Nya Zeeland och 

en internationell metropol.

Rotorua är både 
en stad och en sjö (t.v.). 
Där kan man bekanta 
sig med gejsrar och 
ursprungsfolket 
maoriernas kultur. 
(vidstående sida)
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TEXT MARITA SUONTAUSTA  FOTO TUOMAS KOLEHMAINEN  
DRYCKFÖRSLAG ALKO  GLAS ALKO  SERVISER STOCKMANN SERVETT KEY WEST

GRATINERADE MUSSLOR
Förrätt för 4 personer

På södra halvklotet njuter man 
snart av sommaren, men gratine
rade musslor, en mycket populär 
rätt i Nya Zeeland, smakar gott 
också i den finländska hösten.
Nyzeeländska grönmusslor är 
betydligt större än de för oss 
mera bekanta blåmusslorna, men 
annars är musslorna ganska lika. 
Förkokta grönmusslor i skalhalvor 
hittar man som frysvara i välsorte
rade marketar också hos oss.

•  ca 1 kg färska blåmusslor eller 
ca 500 g djupfrysta blå- eller 
grönmusslor.

 •  ca 3 dl vatten
• 1 tsk salt

Gratängsås:
• 1 schalottenlök
• 2 vitlöksklyftor
• 1 msk smör
• 1½ msk vetemjöl
• 2–2½ dl torrt vitvin
• ½ tsk salt
• ¼ tsk malen vitpeppar
• 2–3 msk finklippt persilja
• 2–3 msk finklippt färsk basilika
• Lite färsk timjan
• 1 dl riven stark ost 

1. Rengör de färska musslorna 
genom att borsta skalen under 
rinnande vatten. Avlägsna vid 
behov skägget på musslorna. 
Musslor som eventuellt har skalet 
öppet knackar du lätt mot bordet. 
Använd bara dem som kniper 
ihop skalet, kasta bort dem som 
inte sluter sig. Om du använder 
förkokta, djupfrysta musslor i 
skalhalvor tinar du upp dem och 
breder ut dem i en ugnsfast form. 
Fortsätt sedan vid punkt 3.
2. Koka upp vattnet i en 
traktörpanna med lock eller i en 
låg, vid kastrull. Tillsätt saltet. Lägg 
alla musslorna i vattnet. Lägg på 
locket och låt koka 4–5 minuter. 
Skaka om musslorna i kastrullen 
några gånger under koket. När 
musslorna har öppnat sig är de 
färdigkokta.

Kasta bort alla musslor som inte 
öppnat sig i koket! Låt svalna en 
stund och avlägsna ”locket”.
Lägg musslorna i en stor ugnsfast 
form.
3. Skala och hacka löken och 
vitlöksklyftorna.
Smält smöret i en kastrull och fräs 
lökhacket i smöret. Bryn inte. Strö 
mjölet i kastrullen och rör om väl. 
Häll i vinet under fortsatt omrör
ning. Hetta upp till kokpunkten 
och koka några minuter.
Rör om emellanåt.
4. Rör i saltet, pepparn, örterna 
och osten. Fördela såsen i mussel
skalen och strö eventuellt lite 
riven ost på ytan.
5. Ställ i 225gradig ugn för unge
fär 5 minuter tills såsen kokar och 
får lite färg. Servera musslorna 
med baguetter.

Nya Zeelands mest kända vitviner 
görs på druvan Sauvignon Blanc, vars 

frikostiga aromer av svarta vinbär, 
citrus och örter stödjer de gratinerade 
musslorna fint. De första nyzeeländska 

vinerna som kom till Finland var just 
sauvignon blanc-viner.

Dryckförslag:
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nyzeeländska viner ökat”, säger marknads
föringschefen för Craggy Range Michael
Henley. Han representerar en producent 
som har specialiserat sig på högklassiga 
viner från enskilda vingårdar.

”Pinot Noir är utan vidare på väg uppåt. 
Druvan odlas på flera områden. På Nordön 
är Syrah ett hett samtalsämne. Också hög
klassiga mousserande viner är på komman
de”, kompletterar Paul Bourgeois, ledande 
vinmakare på godset Spy Valley.

Idealförhållanden 
Martinborough på Nordön är känt framför 
allt för sina rödviner. Christina Calmus, 
den ena av två ägare på gården Schubert 
Wines, säger att det lokala klimatet och jord
månen speciellt gynnar Pinot Noir.

”Den stora temperaturskillnaden 
mellan de svala nätterna och de varma 
dagarna inger druvorna en alldeles särskild 
styrka”, säger Calmus. 

Under blomningstiden finns det risk för 
att kvicksilvret till och med sjunker allt
för lågt. Då måste vingårdarna ty sig till 
väderkvarnar och vattendimma för att mota 
bort den hotande frosten. De rikaste 
godsen kan kalla in helikoptrar för att 

Att provsmaka viner som mognar på fat och att hitta de rätta 
proportionerna för blandningarna ingår i vinmakaren Jeremy 
McKenzies arbetsuppgifter på vingården Villa Maria.

Pinot Noir är utan vidare 
på väg uppåt. 

På Nordön är Syrah ett 
hett samtalsämne.”

Paul Bourgeois

”
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De små 
visar vägen
De intressantaste nyzeeländ
ska vinerna hittar man hos 
småproducenterna, som 
ursprungligen har byggt upp 
sin kompetens i Europa.

En av de bäst kända pion
järerna är schweizaren Hans 
Herzog, vars familjeodling 
omfattar 13 hektar i centrala 
Marlborough.

”Begränsningarna som 
omger vinframställningen i 
hemlandet blev alltför snäva. 
Jag ville hitta en plats där 
man kan experimentera fritt 
med olika druvsorter och 
vinifieringsmetoder”, säger 
Herzog.

På den lokala måttskalan är 
Herzogs vingård liten, men i 
vinkretsar är den känd för sina 
fördomsfria experiment och 
en kompromisslös kvalitet. 
Herzog var bland de första 
som började odla Pinot Gris 
i Nya Zeeland. Sedermera 
har många odlare följt hans 
exempel.

I den relativt lilla vingården 
växer inte mindre än 24 
druvsorter. Produktions
volymerna är små, till exempel 
av tempranillo får man årligen 
ett fat vin.

blanda luftlagren då nätterna är som kallast.
De europeiska vinodlarna kritiserar ofta 

sina konkurrenter i nya världen för att dessa 
saknar traditioner, och för högeffektiv pro
duktion där allt är tillåtet.

Bruce Crawford, som äger en vingård
i Marlborough, fnyser åt påståendena. 
Han påminner att Nya Zeeland har detalj
erade nationella bestämmelser som  reg  
l erar vinproduktionen.

I fortsättningen kommer reglerna att 
skärpas ytterligare, för nästa år förväntas 
alla vingårdar delta i programmet för håll
bar produktion.

”Vi har redan i flera år använt bara bio
logiskt nedbrytbara bekämpnings medel, 
och också av dem använder vi så lite som 
möjligt. I fortsättningen kommer en 
opartisk kontrollör regelbundet att säkra att 
också vattenhushållningen är på en hållbar 
nivå”, säger Crawford.

Effektiva nätverk
Den nyzeeländska vinproduktionen 
bygger på effektiva nätverk. Vinhusen som 
producerar kända märkesviner odlar sina 
egna druvor, men köper också in av dem 
från kontraktsodlare.

Aly Webby 
bjuder på 
smakprover 
på vingården 
Clear View 
Estate i 
Hawkes Bay.
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Till de olika arbetsskedena i vingårdar
na, allt från beskärning till druvplockning, 
används underleverantörer som special
iserat sig på just det här arbetsmomentet. 
De mindre vingårdarna köper också ofta 
vinifieringen, buteljeringen och lagringen 
av utomstående serviceföretag.

Producenterna anser att den här 
flex ibla produktionsstrukturen gör det 
möjligt att reagera på förändringar på 
marknaden snabbare än konkurrenterna.

Och flexibiltet har det behövts, för 
rekordskörden 2008 tillsammans med den 
världsomspännande ekonomiska tillbaka
gången fyllde vinlagren och många produ
center hamnade i en ond lånespiral.

”Playoffspelet kommer att fortsätta un
der de kommande åren. Branschen kon
centreras ytterligare då de stora spelarna 
köper upp vingårdar som har hamnat 
i knipa”, förutspår Bruce Crawford.

Delikatesser från land och hav
Nya Zeeland är värd en resa redan för 
bara vinernas skull. Resan blir ännu mera 
givande då man bekantar sig med det för
bluffande mångsidiga och högklassiga 
utbudet av mat.

Då det nyzeeländska köket kommer på 
tal är väl fårkött det första man tänker på. 
I landet med tre miljoner invånare betar 
över 40 miljoner får.

Ofta är grillade lammrätter bara en del av 
det kulinariska utbudet. Öriket ligger där 
de kalla och varma havsströmmarna i Stilla 
havet möts. De näringsrika strömmarna 

Åtminstone två finländska kvinnor 
medverkar i den nyzeeländska 
vinproduktionen: vinmakaren Outi 
Jakovirta på vingården Julicher 
i Martinborough och Satu 
Lappalainen, som är den andra 
ägaren av vinhuset Vicarage Lane.

Jakovirta, som är restonom, bytte 
i början av 2000talet ut restaurang
branchen mot viner genom att sätta 
sig in i vinproduktionen på många 
europeiska vingårdar i toppklass. 
Därtill studerade hon vinkunskap 
vid Lincoln University i Nya Zeeland. 
Sedan år 2006 har hon ansvarat för 
vinframställningen hos Julicher. 
Martinborough är känt för sina 
utmärkta pinot noirviner. 
Julichers produkter har under de 
senaste åren skördat priser i inter
nationella vintävlingar.

Satu Lappalainen och hennes man 
John Kennard äger vinhuset Vicarage 
Lane i Marlborough. Det år 2002 
grundade företagets huvudprodukter 
är sauvignon blanc och pinot noir
viner.

Vicarage Lanes etiketter har 
designats av den i Nya Zeeland 
bosatta finländska konstnären Sirpa 
AlaLääkkölä. Hon är känd främst för 
sina målningar med lapplandsmotiv.

FINLÄNDSKOR PÅ 
FRAMTRÄDANDE 
PLATSER

Satu Lappalainen 
äger tillsammans 
med sin man 
vingården 
Vicarage Lane 
i Marlborough 
på Sydön. 
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Outi Jakovirta gör prisbelönta 
rödviner på vinården Julicher 
i Martinborough.

garanterar de lokala fiskarna rikliga 
fångster.

Paletten av fisksorter går från kallvatten
arter såsom lax till tropiska fiskar i de nord
liga havsområdena. Också olika slags skal
djur är omtyckta. Marlborough på Sydön är 
känt för sina fjordodlade grönmusslor, som 
är lite större än europeiska blåmusslor. 
Också kammusslor, ostron och humrar är 
populära. De sistnämnda fångas i hummer
tinor, men dykarna tar dem också med 
bara händerna.

Till havets håvor serverar de lokala 
restaurangerna oftast sauvignon blanc 
viner. Till lax är en lätt pinot noir kanske ett 
något överraskande men välfungerande 
alternativ.

Förutom alla får vandrar miljoner nöt
kreatur på de gröna ängarna. Förutom 
mört kött ger djuren också mjölk, som blir 
utmärkta ostar.

Vid sidan av livsmedelsjättarna fung
erar ett stort antal småproducenter i Nya 
Zeeland. Det här syns också i ölutbudet. 
I stället för vin kan man prova de loka
la bryggeriernas breda utbud allt från ljus 
lager till mörk porter. E

Nordön

Sydön
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Nya Zeeland är grönt 
året om. Med sin  
varierande topografi 
lämpar sig landet  
utmärkt för fårdrift. 
Landet har sammanlagt 
cirka 40 miljoner får.
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Naturligtvis 
vilt

Hösten är en tid för mustiga vilträtter. 
För vänner av mat från växtriket finns  
vegetariska varianter av recepten och 
jättegoda rotsakstillbehör.

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN 
FOTO LAURA RIIHELÄ 
DRYCKEXPERT TAINA VILKUNA / ALKO
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Malet älgkött ger 
saftiga köttbullar när 
köttet har blandats 
med salami. Kött
bullarna serveras 
med en tomatsås 
som kokats med 
rödvin. Samma sås 
kan serveras också till 
sojabullarna på den 
mellersta tallriken. 
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FASANSALTIMBOCCA  
OCH CAPONATA
4 portioner

• 4 bröstfiléer av fasan
• 4 salviablad
•  (finger)salt, svartpeppar ur 

kvarn
• 4 skivor bacon
• ca 2 msk vetemjöl
• 2 msk olivolja
• 1 dl marsalavin 
• ca 1 dl hönsbuljong

1. Lägg filéerna mellan två 
plast folier och bulta köttet lite 
tunnare med en köttklubba eller 
kavel. Placera ett salviablad på 
varje filé. Salta och peppra. Vira 
en baconskiva runt varje filé och 
fäst upp med en cocktailpinne.
2. Vänd filéerna i mjöl så att de 
mjölas lätt.
3. Hetta upp oljan i en 
stekpanna. Stek filéerna några 
minuter på var sida. Häll vinet 
och buljongen i pannan, låt 
dem koka upp och sänk sedan 

värmen till medelvärme. Låt 
puttra ännu några minuter. 
4. Servera med caponata
grönsaker. Om du önskar en 
matigare portion kan du stärka 
den med smörat potatismos 
eller polenta.

CAPONATA
4 portioner

• 1 lök
•  ½  solovitlök eller 

2–3 vitlöksklyftor
• 1 aubergin
• 3 stjälkar av bladselleri
• 4 msk olivolja
•  1 burk (400 g) körsbärs-

tomater eller skalade tomater
• 1 msk balsamvinäger

• 1 tsk socker
• ca 2 dl kalamataoliver
• 2 msk små kaprisknoppar
•  salt, svartpeppar ur kvarn
• 1 kruka basilika

1. Skala och skiva löken. Tärna 
auberginen. Skiva selleriskaften.
2. Fräs sellerin några minuter 
i olja i en ytbelagd stekpanna, 
t.ex. en teflon  panna. Tillsätt 
aubergintärningarna och stek 
tills auberginen får lite färg. 

3. Tillsätt tomaterna, balsamicon 
och sockret. Lägg på locket och 
låt småputtra ca 15 minuter. 
Tillsätt oliverna och kaprisen. 
Salta och peppra. Strå basilikan 
över anrättningen strax före 
serveringen.
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Dryckförslag:
Till fasan passar t.ex. ett pinot noir 
vin utmärkt. Andra goda alternativ 
hittar du på vidstående sida. 

Du kan smaksätta 
caponatan med paprika, 

squash eller svamp.
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ilt är gott och miljötillvänt kött. Att skaffa 
vilt kan dock vara svårt ifall man inte har en 
jägare i familjen eller vänskapskretsen. 

På hösten kan man hitta vilt i köttdisken 
eller frysen i välsorterade matbutiker, hos 
kötthandlaren i saluhallen, på lanttorg eller 
i närmatsbodar. Renkött kan man beställa 
också på nätet, åtminstone på deliporo.fi. 
Fasan kan man höra sig för om också direkt hos 
uppfödaren, t.ex. via nätsidan fasaanitila.net.

Ibland kan man lyckas köpa älg och små
vilt via ett jaktlag, vars kontaktuppgifter man kan få från 
lokala viltvårdsföreningen. Dem hittar man på riista.fi.

Flexibelt dryckval
En bra matdryck till vilt är alltid personlig och fyllig. 
Vilt serveras oftast som en festrätt, så också vinet kan 
få kosta något utöver det vanliga. Många vilträtter är 
ganska kraftiga i smaken, och då bör vinet ha struktur, 
fyllighet och ett djupt tonregister.

En tumregel är att ett viltfågelvin skall ha väl
strukturerade syror, medan viltfilé som är rosa inuti 
trivs med ett tanninrikt rödvin. Gryträtter älskar 
mjuka rödviner med mogen fruktighet.

Också många aromrika öltyper, såsom mörk lager, 
fyllig ale, porter och stout kan väl avnjutas till vilt.

Lite lättare till fågelvilt
Våra vanligaste viltfåglar är andfåglarna, av skogshöns
fåglarna ripa, järpe, orre och tjäder. Tack vare utplante
ringar har fasanen, en fälthönsfågel, blivit vitt utbredd, 
och allt vanligare också i butikernas frysdiskar.

Många fågelrätter har en mildare viltsmak, så till 
dem väljer man ofta ett ganska lätt eller medelfylligt 
rödvin av god, klassisk typ. Tanniner platsar inte med 
fågelrätter, så vinet bör vara ganska mjukt.

De mest traditionella rödvinerna till viltfågel har 
gjorts på druvan Pinot Noir , som är typisk för bourgog
neviner, och som allt oftare påträffas också i viner från 
nya världen. Det finns en skola som gärna matchar vilt 

ÄLGKÖTTBULLAR 
MED SPAGETTI
(bild på sidan 15) 
4 portioner

• 400 g spagetti

Sås:
• 1 lök
• 2 vitlöksklyftor
• 1 mildare chilifrukt 
• 2 morötter
• 3 msk olivolja
• ca 1 dl rödvin 
• 500 g tomatkross
• 1 tsk socker
•  salt, svartpeppar ur kvarn

Köttbullar:
• 4 skivor salami
•  300 g malet älgkött, eventuellt

uppblandat med griskött
• 1 ägg
•  3 msk finklippt färsk persilja
•  salt, svartpeppar ur kvarn
• ca 1 dl vetemjöl
• 3 msk olivolja 
•  salt, svartpeppar ur kvarn

Till servering:
•  nyriven parmesan eller 

pecorinoost. 

1. Börja med såsen. Skala och hacka 
löken. Skiva chilin och avlägsna 
fröna. Skala och tärna morötterna 
till små tärningar. Fräs lök- och 
chilihacket några minuter i olja i en 
stekpanna. Tillsätt morötterna och 
rödvinet. Låt blandningen koka upp 
och sedan puttra några ögonblick. 
Tillsätt tomatkrosset, sänk värmen 
och låta småputtra under lock i 
minst 20 minuter. Krydda med 
socker, salt och peppar. Om du öns-
kar kan du tillsätta också finhackade 
örter i såsen. Du kan göra såsen väl i 
förväg, den kan förvaras flera dagar 
i kylskåp. 
2. Gör köttbullarna. Tärna salamin 
fint. Sammanslå tärningarna 
med det malda köttet, ägget 
och persiljan. Krydda med salt 
och peppar. Forma ganska stora 
köttbullar med fuktade händer. 
Snurra bullarna lätt i mjöl. Stek 
bullarna i stekpanna tills de får en 
vacker färg. Tillsätt tomatsåsen  
i stekpannan och låt köttbullarna 
småputtra färdiga i såsen.
3. Koka pastan i saltat vatten 
enligt instruktionerna på förpack-
ningen. Låt den rinna av och 
sammanslå den med såsen och 
köttbullarna. Riv frikostigt av färsk 
parmesan över anrättningen.
Tips: Malet älgkött är ganska 
magert. Om man önskar lite 
saftigare kött kan man blanda in 
lite griskött. Älgkötett kan också 
ersättas med t.ex. ren. 

 

VEGETARISK PASTA MED 
SOJABULLAR
4 portioner

Sojabullar:
• 1–2 vitlöksklyftor
• 3 msk olivolja
• 2 dl sojakross
• 3½ dl grönsaksbuljong
•  3 msk finhackad färsk persilja
•  2 msk finhackade soltorkade 

tomater
•  2 msk finhackade svarta oliver
• 1 tsk malen paprika
• 1 ägg
•  salt, svartpeppar ur kvarn

1. Skala och krossa vitlöken. Fräs 
krosset i olja på medelvärme. 
Tillsätt sojakrosset och buljongen. 
Ge blandningen ett uppkok och 
låt den sedan småputtra ca 5 
minuter på svag värme. Smaksätt 
med persiljan, tomaterna och 
oliverna. Tillsätt de övriga 
ingredienserna.
2. Tag ut klickar ur den ganska 
lösa massan med en matsked 
och lägg dem i en långpanna 
med bakplåtspapper. Stek ca 25 
minuter i 200-gradig ugn. Du kan 
också steka bullarna i olja i en 
stekpanna på svag värme. Soja-
bullarna har en lösare struktur än 
vanliga köttbullar.
3. Servera med rödvins-
tomatsåsen och kokt spagetti.

Dryckförslag:
Älgkött bjuder motstånd också 
för kraftfulla rödviner, och samma 
viner går också till sojabullarna. 
Mera detaljerade dryckförslag till 
älg hittar du på nästa sida.
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fågel med amprare viltsmak – till exempel and – med 
viner från SaintEmilion och Pomerol i Bordeaux.

Ett måttligt kraftigt men elegant vitvin – till exempel 
en lättekad chardonnay i klassisk stil – kan också vara 
ett lämpligt alternativ till viltfågel. 

Fylligare vin till småvilt
Med småvilt menar man i Finland i praktiken oftast 
skogs och fälthare. De är aromatiska i köttet, så till 
dem väljer man med fördel ett aningen stramt rödvin 
med måttlig fyllighet och kryddighet.

Bra alternativ kan man hitta till exempel bland 
viner från Toscana i Italien och Bordeaux i Frankrike. 
Ett bra småviltsvin är ofta gjort på druvorna Cabernet 
Sauvignon, Sangiovese eller Syrah. Om man föredrar 
vitvin till småvilt, kan också det vara av samma typ som 
till fågelvilt.

Robust till älg
Älgkött är mörkt. Smaken påminner om nötkött men 
med ett inslag av vilt. Smaken på finländskt älgkött beror 
 i mycket på i vilken omgivning älgen har levat och betat. 
Älg från Sydfinland har ofta en lättare smak och mindre 

utpräglad viltkaraktär än köttet från en nordfinsk älg. 
Till älg bör man välja ett kraftfullt rödvin. Såda

na är högklassiga shiraz eller syrahviner från gamla 
eller nya världen – till exempel en château neufdupape 
eller något annat rhônevin – liksom också goda 
nebbiolo viner från Piemonte i Italien. Den som tycker 
om spanska viner kan söka ett högklassigt vin från 
Ribero del Duero eller Costers del Segre. Ett traditio
nellt men fortfarande bra val till älgrätter är ett smak
rikt bourgognevin eller et utvecklat bordeauxvin.

Till hjort och ren
Rådjurs och hjortkött har en mild, läcker viltsmak. 
Till dem passar till exempel goda, traditionella 
bordeaux eller bourgogneviner eller högklassiga 
cabernet sauvignonviner från nya världen.

Renkött i sin tur är mörkt, smakrikt och fint i struk
turen. Till ren bör du välja ett aromrikt rödvin, såsom 
en cabernet sauvignon från Australien, en carmenère 
från Chile eller en malbeck från Argentina. Andra bra 
alternativ är en gran reserva från Rioja, en bra, mogen 
Médoc från Bordeaux eller en chianti classico från 
Toscana. E

GRÄDDIG RENGRYTA 
MED KANTARELLER
4–5 portioner

• 4 schalottenlökar
•  ca 400 rotsaker,

t.ex morötter och selleri
• ca 300 g renskavskött
• 3 msk smör eller rybsolja
• 2 dl rensade kantareller
• ca 3 dl köttbuljiong
• några kvistar rosmarin
• 2 dl visp eller matgrädde
• salt, svartpeppar ur kvarn

1. Skala och skiva löken. 
Tärna rotsakerna. Skär det tinade 
renköttet i mindre bitar. Bryn 
köttet lätt i smör i en gryta eller 
djup stekpanna. Tillsätt löken 
och svampen. Stek ytterligare en 
stund.

2. Tillsätt buljongen, rotsakerna 
och rosmarinkvistarna. Låt koka 
upp. Låt småputtra cirka en halv 
timme under lock på svag värm, 
tills rotsakerna är lämpligt mjuka. 
Häll i grädden och låt koka upp. 
Om du önskar en tjockare sås kan 
du reda av rätten med majsmjöl. 
3. Krydda med salt och peppar. 
Servera med potatismos eller 
kokt ris.
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Den gräddiga grytan 
som har förädlats 
med kantareller är 
snabblagad. Djupfryst 
renskavs kött säljs i 
nästan alla butiker. 
Det kan ersättas 
med tärnat älg- eller 
nötkött.

Till rengrytan kan du 
bjuda på till exempel 

potatismos. 
Svartvinbärsgelé 

avrundar viltsmaken  
på ett trevligt 

sätt.  

Dryckförslag:
Ren är mycket flexibel då det 
kommer till matdrycken. Många 
rödviner från både gamla och 
nya världen är goda val till grytan. 
Dryckförslag hittar du längre 
ner på sidan.
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JAAKKO SELIN
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in vän Tiina skickade 
igen en inbjudan till en 
inflyttningsfest. Den här 
gången gällde det Tiinas 

första egna bostad.
Som yngre besökte jag tiotals av dessa 

inflyttningsfester. För studerande som 
flyttade ofta var de bara en perfekt 
anledning till att festa. Utom hos Tiina. 
Hennes tupare var också flytt. ”Ni pojkar 
kunde på samma bära upp den där tvätt
maskinen som står på gården. Samtidigt 
som vi festar kunde vi behändigt tömma 
sakerna ur de där sex sopsäckarna som 
står i tamburen.” 

I bästa fall är en inflyttningsfest en fest 
av det avspända slaget, utan dresskod och 
tal. Visst är det trevligt att få lyckönsk
ningar och små presenter, men jag hoppas 
vi inte snappar upp housewarming
trenden i New York. Där är det på modet 
att boka allsköns häxmästare till ett nytt 
hem, och festprogrammet upptar olika 
slags exotiska ceremonier och ritualer. 

PRESENTLISTORNA är ändå värst. Inför 
en modern inflyttningsfest kan man låta 
öppna en önskelista i butiken, med prylar 
som behövs i hushållet.  Den från Ryss
land till oss importerade gamla seden att 

Ni pojkar kunde ju 
samtidigt bära upp 

den där tvättmaskinen 
från gården.”

”

Inflyttningsfest och dofter
komma med bröd och salt känns riktigt 
sympatisk jämfört med listorna.

Också bröd och salt kan överräckas 
med stil. En vän som gärna bakar hade 
gjort ett loppmarknadsfynd – ett antikt 
saltkar i kristall. Hon fyllde dem med 
slovenskt blomstersalt och bakade ett 
snyggt vetebröd som hon lade i en vide
korg. I brödets mitt hade hon format en 
fördjupning enkom för saltkaret. Det var 
en flott gåva, som sedan under kvällens 
lopp förtärdes med matolja och rödvin.

Själv fick jag en gång i tiden en 
rörande inflyttningsgåva, och jag har fört 
traditionen vidare med god framgång. 
Gästerna anlände till min dörr i snöyra. 
De hade sopat rent framför dörren med 
en hederlig gammaldags kvast, som jag 
sedan fick i present. ”Med den här kan du 
sopa dina bekymmer all världens väg.” 

Jag har med glädje tagit emot också en 
rosettprydd champagnebutelj. Om gåvan 
består av en prestigedryck, kan mottaga
ren vara osäker på om det handlar om en 
personlig present eller en hälsning som 
är menad för festbordet. Då är det bäst 
att se mottagaren i ögonen och berätta 
vad meningen med gåvan är. ”Den här är 
sedan bara för er två, när ni nån gång har 
lyckats städa upp efter den här festen”, 
var ett skojigt råd jag hört. Nästa variant 
var ett strå vassare: ”den här får ni öppna 
först när den sista golvlisten i bostaden är 
målad och den sista tavlan har satts upp”. 
Det kan hända att drycken fick vänta 
i skåpet i flera år. Kanske till nästa flytt. 

EN FRANSK VÄN berättade, att man i 
Provence i urminnes tid haft för sed 
att komma med en doft till huset. En 
påse lavendel eller rosenknoppar är ett 
angenämt minne också i Finland. Med 
dem kan man fräscha upp linneskåpen 
i den nya bostaden.

På engelska heter inflyttningsfest 
housewarming party. En brittisk kompis 
tog det bokstavligt. Han hade hört att den 
splitternya stadslägenheten hade öppen 
spis. Alltså kånkade han med sig en stor 
sävkorg med snyggt radade vedträn. 
Värdparet var nöjt, för i flyttyran hade de 
nya spisägarna inte ens kommit att tänka 
på att det kan behövas ved. Den första 
kvällen i bostaden firades i skenet av en 
mysig brasa. E

olumnen
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LAGER 
ÄR ETT 

 FLEXIBELT 
HÖSTÖL

Världens mest populära öltyp, ljus lager, 
är ett bra universalöl för matbordet. 
Dess nära släkting stark lager passar 

speciellt fint till höstliga kötträtter.  

TEXT MIKKO SALMI 
RECEPT SANNA KEKÄLÄINEN 

FOTO LAURA OJA 
OCH LAURA RIIHELÄ
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Nu kan man bekanta sig med den förnyade 

öl avdelningen i alla Alkobutiker. Etikettens serie om den 

förnyade ölklassificeringen fortsätter – nu presenterar 

vi lager och stark lager. I det här årets tidigare nummer 

av tidningen har vi redan stiftat bekantskap med 

karaktären hos ale, mörk lager, pils och veteöl.

O
LU

T
 Ö
L

AROMIEN VIVAHTEIKKUUS
NYANSRIKEDOM I AROMERNA

TÄYTELÄISYYS 
FYLLIGHET

Kevyt
Lätt

Raikas
Friskt

Vivahteikas
Nyansrikt

Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

Erittäin täyteläinen
Mycket fylligt

Täyteläinen
Fylligt

ALE

LAGER

VAHVA LAGER
STARK LAGER

PORTER 
& STOUT

VEHNÄOLUT
VETEÖL TUMMA LAGER

MÖRK LAGER

PILS
PILSNER

HUMALOINTI
HUMLEBESKA

Mieto
Liten

Keskiasteinen 
Medelstor

Voimakas
Stor

Erittäin voimakas
Mycket stor

TÄYTELÄISYYS
FYLLIGHET

Raikas
Friskt

Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Täyteläinen
Fylligt

Erittäin täyteläinen
Mycket fylligt

AROMIT
AROMRIKEDOM

Kevyt
Lätt

Vivahteikas
Nyansrikt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

Keltainen 
Gul

VÄRI
FÄRG

Kullankeltainen 
Gyllengul

Kupari 
Kopparbrun

Meripihka 
Bärnstensgul

Ruskea 
Brun

Tummanruskea
Mörkbrun

Musta 
SvartLagerit ovat raikkaita, tasapainoisia ja helposti lähestyttäviä. 

Kevyttä maltaisuutta tasapainottaa miedon aromaattinen 
humalointi.

Friska, balanserade och lättdruckna öl. De har en lätt maltighet 
som balanseras av en aromatisk humlekaraktär.

LAGER 
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

TUMMA LAGER 
MÖRK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

Pehmeä oluttyyppi, jossa yhdistyy helppo nautittavuus ja tumman 
maltaan tarjoama aromaattisen makea maltaisuus. Tummat maltaat 
tuovat oluisiin hennon karamellisia, kahvisia ja suklaisia aromeja.

Mjuka, lättdruckna öl med en aromatisk sötma som kommer från 
mörka maltsorter. Mörk malt ger dem vissa inslag av karamell, 
kaffe och choklad.
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Mycket stor
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Mycket nyansrikt

Pils on tyyliltään maukas, aromaattinen ja perusluonteeltaan kuivahko 
olut. Pilsin luonteelle on ominaista selvästi maistuvan humaloinnin 
tuomat yrttiset, kukkaiset ja mausteiset aromit.

Smakrika aromatiska öl som är rätt torra till sin grundkaraktär. 
En tydlig humlebeska sätter sin egen prägel på öltypen och bidrar 
med typiskt örtiga, blommiga och kryddiga toner.
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PILS
PILSNER 
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

VAHVA LAGER
STARK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

Vahvan lageroluen maussa on makeutta ja runsaamman alkoholin 
tarjoamaa pyöreyttä. Oluessa voi aistia rikasta maltaisuutta, karamelli-
suutta, toffeisuutta ja jopa hienoista luumuisuutta tai kaakaota.

Öl med sötma i smaken. Alkoholstyrkan ger dem en rund karaktär. 
Smaken är generös och maltig med toner av karamell och gräddkola. 
Man kan också känna inslag av plommon eller kakao.
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VEHNÄOLUT 
VETEÖL
Pintahiivaolut
Överjäst öl

Kesäisen hedelmäinen oluttyyli, jonka oluet vaihtelevat vaaleista, 
kirkkaista oluista tumman sameisiin. Aromissa voi havaita vaniljaa, 
sitrusmaisuutta, banaania ja mausteisuutta.

Fruktiga öl som smakar sommar. Skalan går från ljusa och klara 
till mörka och grumliga veteöl. Man kan förnimma toner av vanilj, 
citrusfrukt, banan och kryddor.
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ALE
Pintahiivaolut
Överjäst öl

Aleille on ominaista makea karamellinen hedelmäisyys ja 
monipuolinen aromimaailma. Humaloinnin vahvuus vaihtelee 
oluttyypeittäin aromaattisesta vahvan kukkaiseen.

Ale kännetecknas av söt fruktighet med inslag av karamell och ett 
rikt spektrum av aromer. De kan ha en mild smak av humlebeska 
eller en intensivt blommig humlekaraktär beroende på öltyp.
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PORTER & STOUT  
Pintahiivaolut
Överjäst öl

Tummat mallaslaadut antavat värin lisäksi oluille myös vahvan maun. 
Paahdetussa aromissa voi aistia myös leipää, mämmiä, kahvia ja 
tummaa suklaata.

Öl som får sin djupa färg och kraftiga smak av mörka maltsorter. 
De bjuder även på rostade toner av bröd, memma, kaffe och mörk 
choklad.
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ERIKOISUUS
SPECIALÖL
Pinta- ja pohjahiivaolut, spontaanikäymisolut
Överjästa och underjästa öl samt spontanjästa öl

Erikoisuudet ovat harvinaisempia oluttyyppejä tai tyylillisesti vaikeammin 
yhdistettävissä yleisesti tunnettuihin oluttyyppeihin. Maku vaihtelee 
kirpeän raikkaista miedoista oluista täyteläisen makeisiin vahvoihin oluisiin.

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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Pils on tyyliltään maukas, aromaattinen ja perusluonteeltaan kuivahko 
olut. Pilsin luonteelle on ominaista selvästi maistuvan humaloinnin 
tuomat yrttiset, kukkaiset ja mausteiset aromit.
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Erikoisuudet ovat harvinaisempia oluttyyppejä tai tyylillisesti vaikeammin 
yhdistettävissä yleisesti tunnettuihin oluttyyppeihin. Maku vaihtelee 
kirpeän raikkaista miedoista oluista täyteläisen makeisiin vahvoihin oluisiin.

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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Friskt lageröl
ager har blivit en allmän benämning för 
underjästa öl.  Till de underjästa ölen 

hör dock också andra huvudöltyper, såsom 
mörk lager och pils samt stark lager. 

De gyllengula lagerölen är lättillgäng-
liga och de avnjuts nästan i vartenda hörn 
av världen. Själva ordet lager kommer 
från Tyskland och från metoden att efter-
jäsa öl i svalkällare. Det främjar ölets håll-
barhet, för i de svala förhållandena däckar 
jästen bakterierna. Man talar fortfarande 
om lager källare, även om det inte längre är 
nödvändigt att lagra ölet i källarens djup för 
att det skall mogna.

På sommaren kyldes ölkaren ned med 
hjälp av naturis som förvarats i sågspån. 
Ännu på tidigt 1900-tal behövdes enorma 
mängder is. Isen på floden som flöt genom 
hemstaden var så full med vakar efter all is-
upptagning att barnen aldrig lärde sig åka 
skridskor, mindes en tjeckisk bryggmästare 
på sin stamkrog.

De rena och friska lagerölen erhöll alltså 
sin smak i källarens svalka, där jästen inte 
producerar nämnvärda mängder jäsnings-
aromer, som till exempel ger ale dess 
karakteristiska fruktighet.

Lagerölens smak är frisk och vanligtvis 
ganska torr. Den har lätta spannmåls- och 
malttoner och medelstor humlebeska.

 
Matbordets universalöl
En garanterat frisk, lämpligt bornerande 
lager med liten humlebeska är en per-

Lager har blivit en allmän benämning för underjäst öl. 

fekt törstsläckare till maten, men också ett 
fint par till det skandinaviska fiskbordet, 
kräftor, grillad fisk och till exempel pasta-
rätter med vitlök och örter.

Eldiga asiatiska smaker tämjs behän-
digt med en frisk, mjuk lager, vars kolsyra 
renar och friskar upp smaklökarna mellan 
tuggorna. Samma munrensande effekt 
fungerar också med ättikstark och salt mat.

 
Prova gamla bekanta
 Det finns skillnader också mellan bekan-
ta lageröl. Även om man inte skulle tro 
det i första taget. Några är tydligt rundare, 
andra har en mera framterädande humle-
beska. Man behöver inte vara specialist för 
att hitta de karakteristiska dragen redan i 
blotta doften hos de olika märkena.

Då man provsmakar öl i blindprov kan 
det lätt hända att man byter favorit. Hur 
vore det att samla en grupp bekanta 
människor och olika slags öl till en blind-
provning där enbart sinnena får avgöra?  
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Kevyttä maltaisuutta tasapainottaa miedon aromaattinen 
humalointi.

Friska, balanserade och lättdruckna öl. De har en lätt maltighet 
som balanseras av en aromatisk humlekaraktär.

LAGER 
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

TUMMA LAGER 
MÖRK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

Pehmeä oluttyyppi, jossa yhdistyy helppo nautittavuus ja tumman 
maltaan tarjoama aromaattisen makea maltaisuus. Tummat maltaat 
tuovat oluisiin hennon karamellisia, kahvisia ja suklaisia aromeja.

Mjuka, lättdruckna öl med en aromatisk sötma som kommer från 
mörka maltsorter. Mörk malt ger dem vissa inslag av karamell, 
kaffe och choklad.
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Pils on tyyliltään maukas, aromaattinen ja perusluonteeltaan kuivahko 
olut. Pilsin luonteelle on ominaista selvästi maistuvan humaloinnin 
tuomat yrttiset, kukkaiset ja mausteiset aromit.

Smakrika aromatiska öl som är rätt torra till sin grundkaraktär. 
En tydlig humlebeska sätter sin egen prägel på öltypen och bidrar 
med typiskt örtiga, blommiga och kryddiga toner.
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VAHVA LAGER
STARK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

Vahvan lageroluen maussa on makeutta ja runsaamman alkoholin 
tarjoamaa pyöreyttä. Oluessa voi aistia rikasta maltaisuutta, karamelli-
suutta, toffeisuutta ja jopa hienoista luumuisuutta tai kaakaota.

Öl med sötma i smaken. Alkoholstyrkan ger dem en rund karaktär. 
Smaken är generös och maltig med toner av karamell och gräddkola. 
Man kan också känna inslag av plommon eller kakao.
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VEHNÄOLUT 
VETEÖL
Pintahiivaolut
Överjäst öl

Kesäisen hedelmäinen oluttyyli, jonka oluet vaihtelevat vaaleista, 
kirkkaista oluista tumman sameisiin. Aromissa voi havaita vaniljaa, 
sitrusmaisuutta, banaania ja mausteisuutta.

Fruktiga öl som smakar sommar. Skalan går från ljusa och klara 
till mörka och grumliga veteöl. Man kan förnimma toner av vanilj, 
citrusfrukt, banan och kryddor.
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ALE
Pintahiivaolut
Överjäst öl

Aleille on ominaista makea karamellinen hedelmäisyys ja 
monipuolinen aromimaailma. Humaloinnin vahvuus vaihtelee 
oluttyypeittäin aromaattisesta vahvan kukkaiseen.

Ale kännetecknas av söt fruktighet med inslag av karamell och ett 
rikt spektrum av aromer. De kan ha en mild smak av humlebeska 
eller en intensivt blommig humlekaraktär beroende på öltyp.
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PORTER & STOUT  
Pintahiivaolut
Överjäst öl

Tummat mallaslaadut antavat värin lisäksi oluille myös vahvan maun. 
Paahdetussa aromissa voi aistia myös leipää, mämmiä, kahvia ja 
tummaa suklaata.

Öl som får sin djupa färg och kraftiga smak av mörka maltsorter. 
De bjuder även på rostade toner av bröd, memma, kaffe och mörk 
choklad.
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maltaan tarjoama aromaattisen makea maltaisuus. Tummat maltaat 
tuovat oluisiin hennon karamellisia, kahvisia ja suklaisia aromeja.

Mjuka, lättdruckna öl med en aromatisk sötma som kommer från 
mörka maltsorter. Mörk malt ger dem vissa inslag av karamell, 
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Pils on tyyliltään maukas, aromaattinen ja perusluonteeltaan kuivahko 
olut. Pilsin luonteelle on ominaista selvästi maistuvan humaloinnin 
tuomat yrttiset, kukkaiset ja mausteiset aromit.

Smakrika aromatiska öl som är rätt torra till sin grundkaraktär. 
En tydlig humlebeska sätter sin egen prägel på öltypen och bidrar 
med typiskt örtiga, blommiga och kryddiga toner.
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Vahvan lageroluen maussa on makeutta ja runsaamman alkoholin 
tarjoamaa pyöreyttä. Oluessa voi aistia rikasta maltaisuutta, karamelli-
suutta, toffeisuutta ja jopa hienoista luumuisuutta tai kaakaota.

Öl med sötma i smaken. Alkoholstyrkan ger dem en rund karaktär. 
Smaken är generös och maltig med toner av karamell och gräddkola. 
Man kan också känna inslag av plommon eller kakao.
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Kesäisen hedelmäinen oluttyyli, jonka oluet vaihtelevat vaaleista, 
kirkkaista oluista tumman sameisiin. Aromissa voi havaita vaniljaa, 
sitrusmaisuutta, banaania ja mausteisuutta.

Fruktiga öl som smakar sommar. Skalan går från ljusa och klara 
till mörka och grumliga veteöl. Man kan förnimma toner av vanilj, 
citrusfrukt, banan och kryddor.
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Pintahiivaolut
Överjäst öl

Aleille on ominaista makea karamellinen hedelmäisyys ja 
monipuolinen aromimaailma. Humaloinnin vahvuus vaihtelee 
oluttyypeittäin aromaattisesta vahvan kukkaiseen.

Ale kännetecknas av söt fruktighet med inslag av karamell och ett 
rikt spektrum av aromer. De kan ha en mild smak av humlebeska 
eller en intensivt blommig humlekaraktär beroende på öltyp.
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PORTER & STOUT  
Pintahiivaolut
Överjäst öl

Tummat mallaslaadut antavat värin lisäksi oluille myös vahvan maun. 
Paahdetussa aromissa voi aistia myös leipää, mämmiä, kahvia ja 
tummaa suklaata.

Öl som får sin djupa färg och kraftiga smak av mörka maltsorter. 
De bjuder även på rostade toner av bröd, memma, kaffe och mörk 
choklad.
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SPECIALÖL
Pinta- ja pohjahiivaolut, spontaanikäymisolut
Överjästa och underjästa öl samt spontanjästa öl

Erikoisuudet ovat harvinaisempia oluttyyppejä tai tyylillisesti vaikeammin 
yhdistettävissä yleisesti tunnettuihin oluttyyppeihin. Maku vaihtelee 
kirpeän raikkaista miedoista oluista täyteläisen makeisiin vahvoihin oluisiin.

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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Lagerölen är starka, välbalanserade och 
lätt ilgängliga.  Den milt aromatiska humlen 
balanserar upp den läta maltigheten.

FISK MED ÄGG OCH KAPRIS

Lager är en förträfflig matdryck till 
fisk, ifall såsen innehåller ägg, kapris 
och senap. Den här rätten är snabb
lagad och välkomnas garanterat 
också av veckoslutsgästerna.

För 4 personer

•  ca 600 g varm- eller kallrökt fisk, 
t.ex. sik eller lax

Sås:
•  ½ solovitlök eller 1–2 vanliga 

vitlöksklyftor 
•  1 msk söt senap
•  1 tsk flytande honung
•  1 msk vinäger 
•  ca ½ dl rybsolja
•  3 hårdkokta ägg
•  3 msk små kaprisknoppar
•  (fling)salt, svartpeppar ur kvarn

Tomatsallad:
•  1 liten schalottenlök
•  400 g körsbärstomater
•  2 msk matolja
•  3 msk finhackad färsk gräslök 

eller annan ört
•  salt, peppar ur kvarn

1. Gör först såsen. Skala och 
finfördela vitlöken. Rör samman 
vitlöken, senapen, honungen och 
vinägern. Häll i oljan i en tunn 
sträng under ihärdig omrörning 
tills du får en tjock sås. Skala och 
finfördela äggen. Blanda ner äggen 
och kaprisen i såsen. Krydda med 
salt och peppar.

2. Gör tomatsalladen. Skala och 
finfördela löken. Klyv tomaterna. 
Sammanslå de båda ingrediens
erna.
3. Skeda upp av tomatsalladen på 
varje tallrik, lägg av fisken bredvid 
den och toppa med såsen.

Stark lager
Kraftfull nog för viltbordet. 

är lager ges mera muskler, får den 
nya drag, såsom sötma och en rund-

het som kommer från den höga alkohol-
styrkan. Maltigheten känns som rikare 
toner, till och med som nyanser av grädd-
kola. Starka lageröl är smakrika, generösa 
och balanserade – inte särdeles beska utan 
hellre en maltighetens lovsång.  

De behändiga tyskarna definierade 
en gång i tiden vad deras starka lager är. 
Stark tysk lager, känt som bocköl, skall 

ha en stamvörtsstyrka på över 16 procent 
och en alkoholstyrka på över 6,7 volym-
procent. Stamvörtsstyrkan anger vörtens 
sockerhalt. Maltigt, sött bocköl har låg 
beska. Till färgen är det vanligtvis koppar-
färgat eller brunt. Doppelbock är snäppet 
starkare, men trots namnet långt ifrån 
dubbelt så starkt.

Bocköl bryggdes förr för att markera års-
tiderna, traditionellt speciellt till våren och 
försommaren.
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Det här receptet är 
flexibelt, för äggsåsen med  

kapris kan serveras 
till både varm- och kallrökt fisk. 

Såsen matchar också  
perfektmed  smörstekta  

abborr- 
eller sikfiléer.
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Bockölets vagga stod i staden Einbeck i tyska Nieder-
sachsen. Det hävdas att staden på medeltiden hade 
hela 700 bryggerier. Stadens öl var starkt, vilket gav det 
en god hållbarhet. Ölet såldes till flera länder. Då staden 
Einbeck kom på att skänka av sitt bocköl till Martin 
Luthers bröllop år 1525 – i dag skulle det väl kallas 
produkt placering – var ölets goda rykte garanterat för 
århundraden framöver.

Tämj viltet
Ett fylligt, runt och starkt lageröl är en lysande följesla-
gare till köttmat. Ifall du grillar eller långkokar köttet, 
kan du prova lager med rikare smak. Om traktering-
en omfattar svamp och gräddig sås, bör ölet ha mera 
muskler: aromrikhet, en robust struktur och sötma.

Till vilträtter är starka lageröl ett speciellt lyckat val. 
Det betalar sig också att utsträcka smakexperimenten 
till marineringen, där ölets sötma utgör ett förträffligt 
tillskott, medan dess måttfulla beska ger marinaden 
precis den önskade graden av stadga.

I starkt lageröl är ölets grundelement – maltets sötma 
och humlens beska – i en angenäm balans.  Grislägg, 
söta potatisrätter, fet korv, anka i fruktsås, salt skinka – 
alla dessa trivs i sällskap med stark lager.    E

Bryggmästaren Garret Oliver på 
newyorkbryggeriet Brooklyn Brewery 
har stått värd för hundratals ölmiddagar 
på olika håll i världen. Ibland ingår en 
lekfull tävling, där Oliver och en lokal 
sommelier i toppklass väljer drycker 
till rätterna. Enligt Oliver utgår ölet 
vanligtvis som segrare. 

”Ölet har en oerhört bred smakpalett, 
som gör det till en potentiell dryck till 
vilket slags mat som helst. Öl kan vara 
mycket friskt och lätt eller sanslöst 
fylligt, det kan ha aromer av choklad, 
banan, örter eller rök. Vi kan också 
föråldra eller krydda öl. Som bäst provar 
vi på bryggeriet vad ingefära har att ge 
ölet”, säger Oliver.

I sin bok The Brewmaster´s Table 
avhandlar Oliver äktenskapet mellan 
mat och öl som ett internationellt och 
lättfattat fenomen, där det inte finns 
några råvaror som inte skulle gå ihop 
med något öl. Det viktigaste är att 
matcha en rätt och ett öl som är lika 
starka i smaken.

”Det är lätt att skapa en harmoni 
till maten med öl. Många öl har söta, 
karamelliga aromer, som klingar perfekt 

med stekt eller flottyrkokt mat, eller 
rätter som skall stå länge i ugnen.”

Servitörerna rekommenderar dock 
inte öl till maträtter ens i de traditionella 
ölländerna. Varför?

”Kanske dryckerna, som alltid har 
funnits där, inte väcker intresse. Inte har 
ju trattoriorna i Rom heller någon vin
lista – bara rött eller vitt i kruka. Men till 
exempel i USA är vi ganska noggranna 

Vän av all mat

vid valet av vin och öl.”
Under sitt senaste besök i Finland 

hann Oliver ta en titt också på ölsorti
mentet i Alkos flaggskeppsbutik.

”Jag anser att det är kundvänligt att 
presentera öltyperna i styrkeordning. 
Och ju mer information man ger folk, 
desto bättre. Kanhända ett interaktivt 
program för att matcha öl och mat 
vore nästa steg?” tipsar Oliver.
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SvartLagerit ovat raikkaita, tasapainoisia ja helposti lähestyttäviä. 

Kevyttä maltaisuutta tasapainottaa miedon aromaattinen 
humalointi.

Friska, balanserade och lättdruckna öl. De har en lätt maltighet 
som balanseras av en aromatisk humlekaraktär.
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Pehmeä oluttyyppi, jossa yhdistyy helppo nautittavuus ja tumman 
maltaan tarjoama aromaattisen makea maltaisuus. Tummat maltaat 
tuovat oluisiin hennon karamellisia, kahvisia ja suklaisia aromeja.

Mjuka, lättdruckna öl med en aromatisk sötma som kommer från 
mörka maltsorter. Mörk malt ger dem vissa inslag av karamell, 
kaffe och choklad.
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Pils on tyyliltään maukas, aromaattinen ja perusluonteeltaan kuivahko 
olut. Pilsin luonteelle on ominaista selvästi maistuvan humaloinnin 
tuomat yrttiset, kukkaiset ja mausteiset aromit.

Smakrika aromatiska öl som är rätt torra till sin grundkaraktär. 
En tydlig humlebeska sätter sin egen prägel på öltypen och bidrar 
med typiskt örtiga, blommiga och kryddiga toner.
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Vahvan lageroluen maussa on makeutta ja runsaamman alkoholin 
tarjoamaa pyöreyttä. Oluessa voi aistia rikasta maltaisuutta, karamelli-
suutta, toffeisuutta ja jopa hienoista luumuisuutta tai kaakaota.

Öl med sötma i smaken. Alkoholstyrkan ger dem en rund karaktär. 
Smaken är generös och maltig med toner av karamell och gräddkola. 
Man kan också känna inslag av plommon eller kakao.
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Kesäisen hedelmäinen oluttyyli, jonka oluet vaihtelevat vaaleista, 
kirkkaista oluista tumman sameisiin. Aromissa voi havaita vaniljaa, 
sitrusmaisuutta, banaania ja mausteisuutta.

Fruktiga öl som smakar sommar. Skalan går från ljusa och klara 
till mörka och grumliga veteöl. Man kan förnimma toner av vanilj, 
citrusfrukt, banan och kryddor.
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Aleille on ominaista makea karamellinen hedelmäisyys ja 
monipuolinen aromimaailma. Humaloinnin vahvuus vaihtelee 
oluttyypeittäin aromaattisesta vahvan kukkaiseen.

Ale kännetecknas av söt fruktighet med inslag av karamell och ett 
rikt spektrum av aromer. De kan ha en mild smak av humlebeska 
eller en intensivt blommig humlekaraktär beroende på öltyp.
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choklad.

HUMALOINTI
HUMLEBESKA

Mieto
Liten

Keskiasteinen 
Medelstor

Voimakas
Stor

Erittäin voimakas
Mycket stor

TÄYTELÄISYYS
FYLLIGHET

Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Täyteläinen
Fylligt

Erittäin täyteläinen
Mycket fylligt

AROMIT
AROMRIKEDOM

Kevyt
Lätt

Vivahteikas
Nyansrikt

Keltainen 
Gul

VÄRI
FÄRG

Kullankeltainen 
Gyllengul

Kupari 
Kopparbrun

Meripihka 
Bärnstensgul

Ruskea 
Brun

Tummanruskea
Mörkbrun

Musta 
Svart

Raikas
Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

ERIKOISUUS
SPECIALÖL
Pinta- ja pohjahiivaolut, spontaanikäymisolut
Överjästa och underjästa öl samt spontanjästa öl

Erikoisuudet ovat harvinaisempia oluttyyppejä tai tyylillisesti vaikeammin 
yhdistettävissä yleisesti tunnettuihin oluttyyppeihin. Maku vaihtelee 
kirpeän raikkaista miedoista oluista täyteläisen makeisiin vahvoihin oluisiin.

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
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Pils on tyyliltään maukas, aromaattinen ja perusluonteeltaan kuivahko 
olut. Pilsin luonteelle on ominaista selvästi maistuvan humaloinnin 
tuomat yrttiset, kukkaiset ja mausteiset aromit.

Smakrika aromatiska öl som är rätt torra till sin grundkaraktär. 
En tydlig humlebeska sätter sin egen prägel på öltypen och bidrar 
med typiskt örtiga, blommiga och kryddiga toner.
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PILS
PILSNER 
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

VAHVA LAGER
STARK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

Vahvan lageroluen maussa on makeutta ja runsaamman alkoholin 
tarjoamaa pyöreyttä. Oluessa voi aistia rikasta maltaisuutta, karamelli-
suutta, toffeisuutta ja jopa hienoista luumuisuutta tai kaakaota.

Öl med sötma i smaken. Alkoholstyrkan ger dem en rund karaktär. 
Smaken är generös och maltig med toner av karamell och gräddkola. 
Man kan också känna inslag av plommon eller kakao.
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VEHNÄOLUT 
VETEÖL
Pintahiivaolut
Överjäst öl

Kesäisen hedelmäinen oluttyyli, jonka oluet vaihtelevat vaaleista, 
kirkkaista oluista tumman sameisiin. Aromissa voi havaita vaniljaa, 
sitrusmaisuutta, banaania ja mausteisuutta.

Fruktiga öl som smakar sommar. Skalan går från ljusa och klara 
till mörka och grumliga veteöl. Man kan förnimma toner av vanilj, 
citrusfrukt, banan och kryddor.
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ALE
Pintahiivaolut
Överjäst öl

Aleille on ominaista makea karamellinen hedelmäisyys ja 
monipuolinen aromimaailma. Humaloinnin vahvuus vaihtelee 
oluttyypeittäin aromaattisesta vahvan kukkaiseen.

Ale kännetecknas av söt fruktighet med inslag av karamell och ett 
rikt spektrum av aromer. De kan ha en mild smak av humlebeska 
eller en intensivt blommig humlekaraktär beroende på öltyp.

HUMALOINTI
HUMLEBESKA

Mieto
Liten

Keskiasteinen 
Medelstor

Voimakas
Stor

Erittäin voimakas
Mycket stor

TÄYTELÄISYYS
FYLLIGHET

Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Täyteläinen
Fylligt

Erittäin täyteläinen
Mycket fylligt

AROMIT
AROMRIKEDOM

Kevyt
Lätt

Vivahteikas
Nyansrikt

Keltainen 
Gul

VÄRI
FÄRG

Kullankeltainen 
Gyllengul

Kupari 
Kopparbrun

Meripihka 
Bärnstensgul

Ruskea 
Brun

Tummanruskea
Mörkbrun

Musta 
Svart

Raikas
Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

PORTER & STOUT  
Pintahiivaolut
Överjäst öl

Tummat mallaslaadut antavat värin lisäksi oluille myös vahvan maun. 
Paahdetussa aromissa voi aistia myös leipää, mämmiä, kahvia ja 
tummaa suklaata.

Öl som får sin djupa färg och kraftiga smak av mörka maltsorter. 
De bjuder även på rostade toner av bröd, memma, kaffe och mörk 
choklad.
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ERIKOISUUS
SPECIALÖL
Pinta- ja pohjahiivaolut, spontaanikäymisolut
Överjästa och underjästa öl samt spontanjästa öl

Erikoisuudet ovat harvinaisempia oluttyyppejä tai tyylillisesti vaikeammin 
yhdistettävissä yleisesti tunnettuihin oluttyyppeihin. Maku vaihtelee 
kirpeän raikkaista miedoista oluista täyteläisen makeisiin vahvoihin oluisiin.

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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Starkt lageröl har en sötma och en rondör 
som kommer från den högre alkoholhalten. 
Man kan känna toner som rik maltighet, 
karamell, gräddkola, och till och med väna 
toner av plommon eller kakao.

Garret Oliver från 
USA tror inte att 
det finns några 
mat råvaror som 
inte kan matchas 
med ett öl.
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Vilken dryck till soppa på sopp?
Päivi Aarnio är anställd på Alko 
i köpcentret Sello i Alberga, Esbo. 
Till en gräddig svampsoppa 
rekommenderar hon torr eller 
halvtorr sherry.

TEXT ANU PIIPPO FOTO JUHA SALMINEN OCH GETTY IMAGES

En gräddig svampsoppa kräver ett rikt 
vitvin med frisk syra. Vinets syror tar 

lämpligt udden av gräddens flottighet, och svamp 
med ganska kraftfull arom kräver att också vinet 
skall vara smakrikt. Här söks dock inte överdådig 
tropisk fruktighet utan hellre rena drag. 

Goda alternativ är chablisviner, pinot blanc-viner 
och viner på druvan Melon de Bourgogne, såsom 
muscadet. Vinet kan vara lätt ekat, men helst inte 
tungt eller gräddigt.

Också öl går fint till en gräddig svampsoppa. Då 
lönar det sig att välja en ganska neutral lager av 
standardtyp, utan framträdande aromer.

Till soppan rekommenderas torr eller halvtorr 
sherry, som därtill kan användas i soppan.

Jag skall koka en gräddig soppa 
på karljohan och annan sopp. 
Vilka viner går ihop med rätten?

Ett överraskande val kunde vara ett oxiderat vitvin 
från Juraregionen, med sherrytoner. En frodig men 
ändå tillräckligt elegant champagne fungerar även här.

 

Det lönar sig alltid att dekantera ett vin, också då man avnjuter 
enklare viner. Till exempel vissa fördelaktigare rödviner kan ha 

en utfällning, varvid det är fullt motiverat att hälla över dem i en karaff. 
Förutom att man blir av med bottensatsen innebär dekatering också 
att vinet luftas. Det gör gott inte bara för rödviner utan också för tyngre 
vitviner. Om vinet är mycket ekigt, viker ekigheten för fruktigheten då vinet 
öppnar sig. 

Också estetiska synpunkter talar för att servera vinet i karaff. En elegant 
karaff gör också ett fördelaktigt vin festligt. E

”

”

På den här 
spalten

besvarar Alkos 
personal frågor 
kunderna ofta 

ställer.

Vinner vanligt vin på dekantering 
eller är det bara snobberi som 
vinfantaster briljerar med? 
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Mot en härlig höst
Etiketten nummer tre lever med oss från hösten till lillajulssäsongen.

Kalendern på Etikettens mitt-
uppslag samlar igen säsongens 
viktigaste händelser. De börjar 
med ett avsked till sommaren, 
och när årets sista nummer 
kommer ut står advent redan 
vid vår port.

REDAKTÖR ANU PIIPPO FOTO GETTY IMAGES, PRO KALA RY, LEHTIKUVA OCH PLUGI

HÖSTKVÄLLEN
Efter sommaren med allt dess 
ljus är de mörknande kvällarna 
alltid ett stort under, värt att fira. 
Speciellt på västkusten tar man 
farväl av villan med ”veneziad” 
redan i augusti, men i praktiken 
fortsätter stug- och båt-
säsongen långt in på hösten. 
I ljuset av stämningsfulla lyktor 
och brasor kan man svepa 
in sig i ylle och minnas den 
sommar som gått.

ÄPPLET
Bara fantasin sätter gränsen för vad allt 
äpplen kan användas till. Etiketten num-
mer 2 i år hade en artikel om äkta cider. 
Det och andra nummer av tidningens 
finska version Etiketti hittar du på 
nätadressen etiketti.fi. Förutom
i saft och vin är äpplen goda 
i både söt och salt mat. Redan 
år 1998 hade Etiketten ett recept 
på griskotletter i öl-äpplesås. 
Receptet finns på Alkos webbsajt 
på adressen alko.fi/reseptiarkisto.

Siken leker
Gäddan är trots det bekanta 
talesättet garanterat en fisk, 
men för många fritidsfiskare 
är höstfisk synonymt med sik. 
Dess lek infaller på hösten då 
vattentemperaturen segar 
neråt närmare fryspunkten. 
Sik kan tillagas på mångahanda 
sätt. Tartar på sik och lax är ett 
gott mellanmål. Också det här 
receptet hittar du i Alkos recept-
arkiv på alko.fi/matochdryck.

TRATTISEN
Den lilla och till utseendet ganska 
anspråkslösa trattkantarellen är för  
svampvännen en delikatess i klass med 
murklan och kantarellen. ”Trattisarna” 
förstörs inte av att bli lite frostknipna, så 
det lönar sig  att spana efter dem i mossan 
också efter det första snöfallet. De första 
svamparna brukar försynt kika fram redan i 
början av september. Receptet för en  
god trattkantarellstuvning hittar du på  
alko.fi/matochdryck och på finska också 
via etiketti.fi/ruoka-juoma/reseptihaku. 
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Aleksis Kivi-dagen är också den finska 
litteraturens dag. Mot slutet av romanen Sju 
bröder utvecklas brödernas förhållande till 
både det omgivande samhället och alkoho-
len i en mer balanserad riktning än vad den 
var i början av boken. Det näst sista kapitlet 
avslutas i lyckliga feststämningar: ”Från 
man till man gick det skummande ölet, 
från kvinna till kvinna det ångande kaffet, 
och i kaffesumpen spådde Rajamäki-Kajsa 
bröderna lyckliga dagar ända till graven. Så 
fröjdades det på brödernas hemkomstfest, 
så dracks försoningens skål ur fradgande 
kåsor, för att skiljas först då morgonen kom”. 
(fri översättning)
 

Den sjätte november firar vi 
Svenska dagen. Det är också 
Gustavs namnsdag, till minnet 
av dagen då kung Gustav II 
Adolf (bilden) dog i Trettioåriga 
kriget i slaget vid Lützen år 
1637. Kriget slutade 11 år senare, 
då hans dotter Kristina styrde 
riket.

10.10

6.11

LILLAJULEN
Vid sidan av valborg är lillajuls-
festerna den bäst kända 
finländska karnevalen. Om lilla-
julsfirande kan man tala också då 
man ber hem vänner på glögg 
eller äggtoddy, som också lär ha 
kommit till oss via USA. Det är 
också dags att samla material för 
julpynt, till exempel granris och 
kvistar, med skogsägarens lov. 
Med en sprayflaska, järntråd och 
fantasin kan du knåpa många 
slags prydnader att ha inne och 
ute. Instruktioner hittar du på 
nätet och i hobbybutiker och 
bokaffärer.

PUMPA OCH SKRÄCK
Halloween är ett ypperligt exempel på hur 
en hednisk och en kristen fest kan sam-
mansmälta. I Finland använder man oftast 
det traditionella namnet allhelgonadagen. 
Namnet halloween, som kommit till oss via 
USA, betydde ursprungligen allhelgonaaf-
ton. Numera flyter festens tidpunkt. I stället 
för den sista oktober firas halloween hos 
oss ofta det sista veckoslutet i oktober eller 
det första i november, allt efter hur allhel-
gona infaller. Den skulpterade pumplyktan 
är symbol för halloween. Tips (på finska) 
hittar du på Etikettis webbsajt etiketti.fi.

Följande
 Etiketten

utkommer

24.11

GLÖGG
Den kalla årstiden knackar snart på, och tanken på en 
mugg ångande glögg börjar igen kännas tilltalande. 
I Alkobutikerna dyker glöggen upp under den första 
veckan i oktober. Glögg kan köpas färdig, göras själv 
från första början, och allt däremellan. Glöggen kan 
drickas som sådan, användas i matlagningen eller 
kombineras med tilltugg. Några bra glöggrecept (på 
finska) hittar du på Etikettis webbsajt etiketti.fi. Också 
boken Värikäs Boolikirja som säljs på Alko har ett 
avsnitt om glögg och toddy. Avsnittet finns under 
rubriken Talvi. 

LILLAJULEN
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Spelets regler 
måste förnyas 

Alkoholförbrukningen 
i Finland ökar ständigt. 
Den nya omsorgsministern 
Maria Guzenina-Richardson
vill ha en hårdare beskattning. 
Hon efterlyser också en ytterligare 
begränsning av alkoholreklam. 
Dessutom önskar hon ett slut 
på glorifiering av råsupandet.

Omsorgsminister Maria 
Guzenina-Richardsons 
arbetsrum finns i Krono-
hagen, Helsingfors.

28 ETIKETTEN 3/2011
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”Det är klart att barnens barndom inte ödeläggs om 
föräldrarna tar sig en bastuöl eller vin till middagen. Det 
är bara alltför många föräldrar som glömmer måttlighe-
ten, och med den ansvaret.”

Guzenina-Richardson anser att svaga alkohol-
drycker direkt prackas på konsumenterna. I Finland 
säljs mellanöl och cider ofta billigare än läskedrycker
i kiosker och butiker.

”Tillgången och priset på en produkt påverkar konsu-
mentens val. Om en yngling går till kiosken och märker 
att man får öl billigare än läsk, som han ursprungligen 
kom för att köpa, kan det hända att han stegar till kassan 
med en ölförpackning under armen.”

”Också olika slags storförpackningar används till att 
lockas oss till att köpa och konsumera alkohol. Alkohol 
är dock inte en vanlig konsumtionsvara, och borde inte 
få marknadsföras som en sådan.”

Staten påverkar 
medborgarnas val 
till exempel genom 
beskattningen och 
lagstiftningen. Maria 
Guzenina-Richardson 
påminner dock, att 
var och ens egna 
attityder också 
inverkar.

 lkoholkonsumtionen i Fin-
land har ökat kraftigare än i det övriga Europa.

”I början av 2000-talet var konsumtionen hos oss 
 – omräknad till hundraprocentig alkohol – cirka nio 
liter per invånare. Nu har gränsen tio och en halv 
liter överskridits. Alkoholrelaterade skador och de kost-
nader de orsakar har naturligtvis också nått en rekord-
nivå. Det är en trend som måste vändas”, säger om-
sorgsminister Maria Guzenina-Richardson (SDP).

Staten påverkar medborgarnas val genom beskatt-
ningen och lagstiftningen. En totalreform av alkohol-
lagstiftningen är under beredande, men omsorgs ministern 
anser att det är ännu viktigare att förändra attityderna.

”Det är tid att vi finländare medger, att det vi anser 
vara en medborgarrättighet har blivit ett nationellt pro-
blem som berör oss alla.”

Guzenina-Richardson vågar säga högt, att insatsen för 
att öka trivseln i jobbet och antalet aktiva år i arbetslivet i 
många fall borde inledas med en titt i spegeln där hemma.

”En överdriven alkoholkonsumtion leder till att folk 
mår dåligt både hemma och i arbetet. Depression är 
en av de cirka sextio sjukdomar och lyten som anses 
ha samband med alkohol. Jag anser att sjukledigheter, 
arbetsoförmåga och förtida död är tungt vägande skäl 
till att förändra alkoholpolitiken.”

”Om man i samhället och på jobbet glorifierar supan-
det, väger ett omnämnande om tidiga interventioner i 
regeringsprogrammet föga.”

Barnen i fara
Det nya regeringsprogrammet innehåller en passus om 
att beskattningen av alkohol och tobak skall skärpas för 
att förebygga skador de orsakar. Meningen är att med 
den här skatteskärpningen få in 150 miljoner euro till 
staten fram till år 2015.

”Jag anser att det är rätt att man genom att beskatta 
skadliga substanser försöker höja priset på alkohol och 
även tobak, och därigenom minska konsumtionen. 
I regeringsprogrammet betonas speciellt att det är viktigt 
att beskydda barn och undomar.”

En oroande utveckling med tanke på barnen är att när 
männen tidigare drack utanför hemmet i sina egna säll-
skap medan kvinnorna tog hand om barnen, dricker för-
äldrarna numera allt oftare tillsammans hemma.

”Den ökade alkoholkonsumtionen bland kvinnor är 
den viktigaste enskilda förändringen i våra dryckes-
vanor under de senaste fyrtio åren. Den har närapå sex-
faldigats medan konsumtionen bland män har fördubb-
lats. Alkoholkonsumtionen i hemmen har trefaldigats.”
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Frihet och ansvar
Guzenina-Richardson säger sig förstå marknadsekonomins 
lagbundenhet.

”De som försvarar den fria handeln borde dock medge, att 
försäljningen av alkohol är förknippad med ett stort ansvar. 
Den får inte styras av obegränsad vinstmaximering.”

Eftersom dagligt mellanölsdrickande är det drag i den fin-
ländska alkoholkulturen som orsakar mest problem, kunde det 
vara vettigt att flytta tillbaka försäljningen av mellanöl till Alko, 
eller att åtminstone rejält höja prisetpå det.

”Våra bryggerier motsätter sig hårt den svenska model-
len, där dagligvarubutikerna får sälja bara lättöl, medan 
det starkare säljs i monopolets butiker. Bryggerierna 
talar om utspädning av ölet och ger därmed konsumenterna 
en vilseledande bild av öl som har förstörts med vatten. 
I verkligheten skulle smaken kvarstå även om alkohol styrkan 
skulle minska.”

”Bryggeriernas argument både mot den svenska 
modellen och mot skatteförhöjningar är att dryckerna blir dyrare 
och mindre tillgängliga. Det skulle innebära en ökad turis t -
import. Det är nog lättare för medborgaren att besöka Alko än 
att besöka Tallinn. Man kunde önska att debatt deltagarna kun-
de uppvisa lite känsla för proportioner.”

Tygla reklamen
Som professionell inom kommunikation och mamma till 
en 12-årig pojke vet Guzenina-Richardson vilken kraft 
imagereklamen har.

”Det är utom all tvivel att det framför allt är barnen som 
påverkas av imagereklamen. Om en tv-reklam visar cider-
drickande ungdomar som svävar upp i taket, reflekte-
rar en vuxen att där har man igen en gång använt sig av  
reklamens verktyg. Barnet däremot förundrar sig över hur 
fina vibbar cider ser ut att ge.”

”När barnet ser reklam av det här slaget år efter år, är 
 sinnesbilderna mycket starka i det skedet när frågan om 
alkoholkonsumtion blir aktuell. Och det här är sinnes bilder 
som en hel generation delar. Även om marknads föringens 
uppgift är att skapa morgondagens kundkrets, är alkohol-
reklam som vädjar till barn och unga oförsvarligt”, säger 
Guzenina-Richardson med emfas.

Så anser hon också att alkoholreklamen i Finland absolut 
bör begränsas.

”Världshälsoorganisationen har kommit fram till att 
reklam förbud är den effektivaste åtgärden för att minska 
alkoholkonsumtionen, näst efter beskattning. Det här är inte 
en känslofråga utan helt pragmatiskt.”

Enligt omsorgsministern står det över all tvivel att Alko för-
verkligar ansvarsfullhet bättre än de sinsemellan konkurre-
rande dagligvarubutikerna.

”Alko har i sin strategi förbundit sig till ansvarsfull-
het. Det här är också det centrala skälet till att finländarna 
anser att alkoholmonopolet är värdefullt och behövligt. 
Alko har samma målsättning som sin ägare, staten, och 
jag anser det vara speciellt viktigt att Alko också fram-
över är underställt social- och hälsovårdsministeriet. Alko 
stödjer förverkligandet av regeringsprogrammet. E

För att orka förverkliga sin ambitiösa 
målsättning måste Guzenina-Richardson 
hålla sig i god form varje dag från morgon 
till kväll.

”Förutom att ja idkar olika slags 
motionsgrenar försöker jag äta balanserat 
och hälsosamt. Det här är inte helt lätt, 
om arbetsdagarna är långa, men jag har 
såpass stark självdisciplin och vilja att jag 
lyckas klämma in till exempel en halvtim-
mes motion någonstans i programmet.

”Det gäller också måltiderna. Min hjärna 
skulle inte fungera ordentligt, om jag skulle 
äta oregelbundet och försöka upprätthålla 
blodsockernivån med kaffe och bulle. 
I mitt arbete kan jag inte riskera att tanken 
inte löper smidigt. Om man inte klarar av 
att ta vara på sig själv, hur kunde man då 
klara av att sköta andras angelägenheter.”

”Hemma lagar jag gärna mat och bekan-
tar mig med olika etniska kök. Jag söker 
nya nyanser genom olika kryddor och 
råvaror. Jag lagar ofta mat för mina vänner 
och också för barnen i grannskapet. Pojkar 
som är lite över tio år kan vara väldigt 
kinkiga med vad de äter. Det viktigaste är 
att maten skall se god ut, sedan äter de 
vad som helst, och massor.”

”Alkohol använder jag sällan, men till 
exempel på någon festlig tillställning är det 
trevligt att höja ett champagneglas. 
Ju mindre alkohol jag använder, desto 
bättre sover jag, och desto bättre mår 
kroppen och knoppen.”

MOTION OCH HÄLSOSAM DIET
GER ORK I MINISTERARBETET
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Man tar blå Syrah, blandar in Grenache och ännu lite Mourvèdre. 
Det är det beprövade receptet som tillämpas 

för rhôneviner, och som imiteras också på annat håll. 

TEXT PIRKKO KOIVU FOTO INTER RHÔNE OCH PIRKKO KOIVU

Varma, 
kryddiga toner
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ruvsorterna i Sydfrank rike 
och speciellt i Rhônedalen 
har redan länge intresserat 
också andra än de franska 

vinproducenterna. 
Den bäst kända druvan Syrah – även 

känd som Shiraz –ser ut att vinna i popu-
laritet ute i världen. I Chile och Argentina 
planterar man hela tiden mera av druvan, 
Syd afrika exporterar redan mera shiraz än
cabernet sauvignon och pinotage , 
och de australiska shirazvinerna har 
redan blivit ett begrepp. I USA har pro-
ducenter som fattat tycke för druvorna 
från Rhônedalen slagit sig samman till en 
organ isation, Rhône Rangers.

Trots allt detta är Frankrike fortfaran-

Grenache kan bli populärare i och med 
att klimatet blir varmare, för druvsor-
ten trivs i torrt och hett klimat. I rödviner-
na från Rhône regionen har varje druva sin 
bestämda roll. Till exempel den traditionella 
druvblandningen för rhôneviner, syrah- 
grenache- mourvèdre, står Syrah för elegan-
sen, färgen och tanninerna, och Grenache 
för fruktigheten.

”Mourvèdre i sin tur ger blandningen 
kraft och struktur. Det här är viner som läm-
par sig för mognadslagring på ekfat”, berät-
tar Stephan Brun från Domaine Juliette
Avril i södra Rhône.

Det här blandvinet med varma, kryddiga 
toner är populärt bland annat i Sydafrika och 
Austral ien, där det rätt och slätt kallas GSM.

Philippe Guigal prov
smakar vitt côtesdu 
rhônevin. ”Vinet har 
en ganska neutral 
smak. Det kunde 
exempelvis passa till 
finländska fiskrätter, ni 
har ju utmärkta fiskar.”

de den ledande producenten av syrah i 
världen. Hermitage, ett hundraprocentigt 
syrahvin från norra Rhône, har varit 
berömt sedan 1800-talet.

Grenache och Viognier knappar in
Av de blå druvorna från Rhône har Gre-
nache börjat väcka uppmärksamhet. Dru-
van har redan en egen supporterorganisa-
tion, i vars namn man har arrangerat en in-
ternationell konferens med celebra delta-
gare. Grenche, känd från både södra Rhô-
ne och Spanien, har varit en försmådd dru-
va, därför att produktionen allt för ofta har 
syftat till volym på bekostnad av kvaliteten. 
Också gamla Grenachestockar kan dock ge 
intressanta, komplexa viner.

Rhône är känt för sina rödviner, men där produceras
också vitvin, rosé, mousserande vin och starkvin.
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Också bland de gröna druvorna med ur-
sprung i Rhônedalen finns en som blir allt 
mer internationell: Viognier. I Rhône-
distriktet är druvan känd speciellt från vi-
ner som tillverkas i Condrieuområdet. 
Också blandningen av syrah och viognier, 
som kan låta exotiskt, har sitt ursprung i 
Côte-Rôtie i Rhône regionen. Inslaget av 
Viognier ger det annars strama syrahvinet 
ett bredare tonregister och fruktighet.

Välkommen konkurrens
Odlarna i Rhôneregionen ser inte ut att stö-
ras av att de bekanta druvorna har blivit 
populära internationellt, vilket har fört 
med sig konkurrens. 

Stephan Brun tror att det bara är bra 
med konkurrensen, och att den utmanar 
till att göra bättre viner. På samma linje är 
Philippe Guigal, som producerar viner i 
norra Rhône.

 ”Vi klarar till exempel inte ens av att pro-
ducera så mycket viogniervin som världen 
vill ha”, säger Guigal. 

Han anser att Viognierdruvans smak 
kommer bäst till sin rätt enkom i condrieu-
viner. Å andra sidan är det också intressant 
att kunna jämföra.

”Efter att ha provat viognierviner från oli-
ka länder kan vinfantasten fatta intresse för 
att veta mera, och sedan hitta condrieu.”

Philippe Guigal är chef och vinmakare 
för vinhuset Guigal, ett av de mest berömda 
inom Rhôneregionen. Huvudkontoret lig-
ger i staden Ampuis. I stadens närhet ligger 
i sin tur de kända vingårdarna i Côte-Rôtie 
och Condrieu.

Vitvin i två stilar
Vid sin första bekantskap med viognier 
kan man förskräckas av hur aromatiskt och 
blommigt vinet är, varnar Philippe Gui-
gal. Därtill är condrieuvinerna traditionellt  
ekiga, fylliga och till och med tunga.

”Själv är jag för en modernare, lättare 
stil. Vårt mål är att göra eleganta och väl-
balanserade viner. I sådana viner kommer 
Viognier bäst till sin rätt.”

Också Caroline Frey vid vinhuset Paul 
Jaboulet uppskattar fräschör och nyansrike-
dom hos vitviner, det må då gälla condrieu-
viner eller viner Hermitage eller  Crozes-
Hermitage. De senare görs på druvorna 
Marsanne och Roussanne. Frey anser att det 
bästa hos de här vinerna är mineralerna.

”Man får lättare viner bara man inleder 
vinskörden tidigare än förr. Annars kan 
alkohol styrkan bli upp till 15–16 procent, 
och då blir vinerna tunga.”

Roussanne odlas också i de sydligare de-
larna av Frankrike, druvan är bland annat 
ett inslag i vit châteauneuf-du-pape.

”Roussanne är min favorit bland de grö-
na druvorna, den är aromatisk och ger lag-
ringspotential”, säger Stephan Brun.

Grenache pro et contra
Vinhuset Paul Jaboulets ägare och vin-
makare Caroline Frey är en nykomling i 
Rhône regionen, för hennes familj köpte 
vinhuset år 2006. Frey är också vin makare 
för familjens andra vingods, Château 
la Lagune i Bordeaux. 

”Jag får hjälp av ett erfaret team, som ger 
mig viktig respons. I Rhôneregionen arbe-
tar jag med andra druvsorter än i Bordeaux. 
Dessutom är terroiren här helt annorlunda 
– alltså jordmånen, klimatet och allt annat 
som påverkar vinet.” 

Grenache är Stephan 
Bruns favoritdruva. 
I blandviner har 
varje druva dock sin 
bestämda roll.

Vårt mål är att 
göra eleganta och 

välbalanserade viner.  
 I sådana viner kommer 
Viognier bäst till sin rätt.” 

Philippe Guigal

”

Höstlig vinskörd  i byn TupinetSemons i CôteRôtie.
Fyra femtedelar 
av Rhônevinerna 
är röda.
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Jaboulet har egna vingårdar i staden Tain 
i norra Rhône, men vinhuset fungerar ock-
så som négociant, vilket innebär att man
köper in viner av andra producenter.

I Rhôneregionen är Syrah Caroline Freys 
absoluta favoritdruva.

”Jag gillar dess komplexitet och smak-
rikhet. Cabernet Sauvignon, som används 
i bordeauxvinerna, är på ett sätt en exakt 
druvsort.”

Grenache upplever Caroline Frey in-
te som sin egen, hon ställer sig främman-
de inför vinets höga alkoholstyrka och söta 
fruktighet, som för tankarna till något över-
moget. 

Stephan Brun igen gillar Grenache. Vin-
gården Juliette Avril ligger inom Château-
neuf-du-Pape, och så här långt söderut är 
Grenache en viktig druva.

”Unga grenacheviner har fruktiga aro-
mer av röda bär och färsk frukt, med åldern 
framhävs lädertoner och tannin. Grenache 
utgör ryggraden i våra viner”, säger Brun.

”Min favoritkombination är grillat rött 
kött med châteauneuf-du-pape”, avslöjar 
han. E

Hela 82 procent av rhônevinerna är rödvin, resten är rosé eller 
vitvin. Merparten av vinerna säljs under beteckningen Côtesdu
Rhône. Av blå druvor används för dessa viner Grenache, Syrah 
och Mourvèdre, till vitvin används Grenache Blanc, Clairette, 
Marsanne, Roussanne, Bourboulenc och Viognier. 

Inom subregionen Côtes du Rhône Villages i södra Rhône finns 
18 kommuner eller byar, där reglerna för vinproduktion är striktare, 
och där producenterna får  tillfoga ortnamnet på etiketten.

Den norra delen av Rhônedalen omfattar vinområdena Hermi
tage, CrozesHermitage och SaintJoseph. De producerar rödviner 
på Syrah och vitviner på Marsanne och Roussanne.

Också CôteRôtie är berömt för sina syrahviner. De får ha ett 
inslag av maximalt 20 procent viognier. I Condrieu produceras 
vitvin på druvan Viognier.

I SaintPéray gör man vitviner på Marsanne och Roussanne, 
som också används till mousserande viner tillverkade med den 
traditionella metoden. 

Det bäst kända vinområdet i Rhônedalens södra del är Château
neufduPape. Där produceras rödviner med allt som allt 13 tillåtna 
druvsorter. Andra sydliga vinområden är Gigondas, Vinsobres och 
BeaumesdeVenise, som producerar rödvin huvudsakligen på 
Grenache, Syrah och Mourvèdre.

I Tavel produceras enbart roséviner, medan fortifierade viner 
är kännetecknande för Rasteau. Också muscatdebeaumesde
venise är ett fortifierat vin och, som namnet säger, görs det på 
druvan Muscat.

EN MÅNGSIDIG VINREGION

”Rhône är en mycket mångsidig
region och förhållandena varierar 
starkt till och med inom den 
enskilda vingården. Därför finns 
här mycket att lära”, säger 
Caroline Frey. 

Att matcha drycken 
med god mat är en 
livsstil i Rhône.
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är det för årtionden sedan blev van-
ligt att bjuda på ostar i Finland, bygg-
des ostbrickan i de flesta hemmen upp 
enligt samma skema. Man lade upp så 

olika typer av ostar som möjligt, och de kompletterades 
med vindruvor, äppelklyftor och saltkex.

På 2010-talet blåser det friska vindar i hur man an-
vänder och serverar ostar. Den internationella matkul-
turen har blivit allt mer tolerant, vilket syns också i hur 
ostar kombineras med andra smaker.

Dessutom har närmatstänkandet lett till att det har 
uppståt ypperliga ysterier i Finland. Till exempel kan 
många finländska lagrade hårda ostar jämföras med 
utländska konkurrenter både i smak och kvalitet. Det 
erbjuds också specialprodukter, det är möjligt att köpa 
ost tillverkad av mjölk från en bestämd ko.

En enda kan vara tillräckligt
Alla har vi säkert någon gång våndats vid ostdisken. 
Alternativen kan vara fler än man kan bekanta sig med, 
och det är svårt att gissa sig till gästernas förväntningar. 
Köksmästaren Ari Ruoho på restaurang Nokka
erbjuder knapphet som en lösning.

”Min rekommendation vore att i stället för tio medel-
måttiga ostar med traditionella tillbehör satsa på bara en 
enda god ost, och olika slags kompotter och salta tilltugg 
av ny typ till den”, säger han. 

Valet av ost styrs ofta av årstiden. På vintern är det gott 
med tyngre ostar. Typiska vintersmaker är olika slags 
blåmögelostar och hårda ostar av parmesantyp. På som-
maren lönar det sig att föredra lättare ostar, såsom vit-
mögel- och getmjölksostar. Genom att hålla sig till kva-
litetsostar kan man undvika de värsta misstagen.

På samma ostbricka kan man mycket väl ha ostar 
som är nära varandra i smaken. Det här både underlät-
tar valet av drycker och erbjuder möjligheter till att le-
ka med de övriga smakbitarna som erbjuds.

Tilltuggens värld
Den största förändringen har gällt tilltugg till ost. Om 
man serverar vin till osten, lönar det sig att glömma 
de tidigare så populära vindruvorna och obehandlade 
äpplena. Syrorna i dem blandar lätt bort vinets smak. 
Däremot kan man gärna servera fruktkompott.

Utbudet av kompotter och knapriga salta tilltugg har 
breddats markant under de senaste åren. Fikonsylt, 

Köksmästaren Ari Ruoho 
garnerar ostbrickan, 
som han komponerat, 
med en blåklint. 

Ostbrickan är medvetet knappt hållen 
och bjuder på lekfulla och läckra garnityr.

TEXT PASI SILLANPÄÄ FOTO TUOMAS KOLEHMAINEN
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Ost på 
modernt vis
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torkad frukt eller nötter fungerar fint till nästan all ost. 
Man skall inte heller försmå inhemska rotsaker, till ex-
empel som ugnsrostade eller i form av kompott. Intres-
santa smaker i år har varit rabarber och söt sylt.

”En lättlagad och god kompott får man genom att 
kombinera drottningsylt och rödvinsvinäger”, tipsar 
Ruoho.

Ostnjutningen blir fullständig om man minns att 
ta ut den kylskåpssvala osten i rumsvärme senast då 
huvud rätten serveras. Drycker och kompotter där emot 
serveras svala.

Salt och sött
Det lönar sig inte att spänna sig för mycket då det gäller 
att välja dryck till ost. Också här gäller den gamla tum-
regeln att följa sina egen smak. Drycken kan gärna ha en 
viss sötma, som bryter trevligt mot ostens sälta.

”Ofta rekommenderas ett kraftfullt vin mot slutet av 
måltiden, men det finns inget som förbjuder en att välja  
ett lättare vin, om det annars sitter bra i menyn, säger 
Riia Manninen, sommelier på Nokka. 

Fikonsylt, torkad 
frukt eller nötter 
fungerar fint med 
nästan all slags ost.”
Ari Ruoho

”

I Frankrike har ost av tradition serverats som en mellanrätt 
före desserten. Den här dessert portionen har komponerats av  
bland annat maltbröd och ost på mjölk från finsk lantras.
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Om ostarna är tillräckligt lika varandra, räcker det 
med en enda dryck till dem. Ett säkert höstligt val är 
parmesanostar med amaronevin.

En mera över raskande smakkombination är brie och 
champagne.

I många fall är också öl en lämplig dryck till ost. Till 
exempel den spanska fårmjölksosten manchego kling-
ar fint med det belgiska körsbärsölet kriek eller ett öl 
av stouttyp.

”I den belgiska staden Brygge såg jag hur man 
matchade olika slags öl med ost så att det uppstod fina 
smakkombinationer”, berättar Ari Ruoho.

I Mellaneuropa har man ett speciellt kärleksförhål-
lande till ost.

”Ostarna har starka bindningar till dryckeskulturen. 
På landet kan man se skyltar som anger, vad slags ost 
och vin som erbjuds vid vägens ände. På torgen i byar 
och städer erbjuds lokala viner och ostar. Producenter-
na är vana vid att tillverka produkter som kompletterar 
varandra”, berättar Ruoho. E

Ari Ruoho vet hur man 
matchar ost och dryck. 
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Hitta Alko med smarttelefon
Tässä.fi hjälper dig att hitta butiker och tjänster i din närhet. Där finns också alla Alkobutiker och 
Alkoombud med adress och öppettider, och informationen är alltid uppdaterad. Tjänsten har 
också lokalvädret och varningar från Meteorologiska institutet samt information om väglaget 
och trafiken på våra vägar. Mobilprogrammet Tässä.fi, som utnyttjar lokaliserings data, kan 
laddas ner från Ovi Kauppa, AppStore eller Android Market. Tjänsten, på finska, engelska eller 
ryska, fungerar också i smarttelefonens webbläsare på adressen m.tassa.fi.

FÖRETAG KAN FÅ DRYCKERNA 
INSLAGNA OCH TRANSPORTERADE 

På Alkos företagstjänst börjar julsäsongen redan i slutet av 
oktober. Till exempel ett gott vin, champagne eller specialöl 

är populära företagsgåvor, så företagen gör klokt i att beställa 
sina varor i god tid. I företagstjänstens serviceutbud ingår 

också paketering och transport om kunden så önskar. 
Alkos företagstjänst tfn 020 711 713  

på nätet alko.fi/tjanstertillforetag.

BESTÄLL PÅ NÄTET 
– BETALA I BUTIKEN 
Du kan beställa varor ur Alkos 
beställningssortiment behändigt 
också via alko.fi. Varorna du beställt 
levereras till en Alkobutik där de 
betalas. 
Den här elektroniska servicen 
startade som ett experiment för ett 
år sedan, och på våren utvidgades 
servicen till 33 butiker på olika håll 
i landet. För att göra beställningen 
behöver du dina bankkoder.
Beställnings sortimentet 
kompletterar Alkos 
standardsortiment och omfattar 
cirka 1600 varor som normalt inte 
finns i hyllan i Alkobutiken. Läs 
mera på alko.fi/bestallningsvaror.

Hur länge håller 
ett öppnat vin?
Alkos kundrådgivning får varje vecka frågor om hur 
länge ett öppnat vin håller.

Ett öppnat vin börjar förändras genast då det kom-
mer i kontakt med luftens syre. Då man talar om hur 
länge vin håller, handlar det dock inte bara om när det 
blir hälsovådligt, utan om hur dess smak förändras. 
Det igen beror på vintypen. Tumregeln är dock att 
vanligt vin är bäst samma dag då det har öppnats. På 
svalt ställe kan det förvaras en dag eller två.

Hållbarheten kan ökas med en speciell pump med 
vars hjälp man tömmer flaskan på det mesta av luften. 
Vakuumpumpen Concerto säljs i Alkobutikerna. 
1.10–13.11 säljs pumpen till specialpriset 12,49 euro 
(normalt 15,50 euro). Förutom pumpen innehåller 
förpackningen fyra proppar. Propparna säljs också 
separat.

VARUSÖK 
VET VAD BUTIKEN 

HAR I HYLLAN
Alkos nätsidor har redan 

i flera år haft en sökfunktion 
för varor, butiker samt för 
i vilka butiker den sökta 
varan finns. Inom kort 

är det också möjligt att på 
alko.fi/varusokning utföra 

butiksvisa varusök. Om du 
vill kan du välja din favorit
butik och söka varan i bara 
den här butikens sortiment. 
Vi berättar mer om tjänsten 
i nästa nummer av Etiketten.

UPPGIFTER ALKO

lko står för service
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8
gröna frågor

Vad gör Alko 
för miljön? 

 Alkos personal 
berättar.

TEXT MATTI REMES 
ILLUSTRATION MIKKO VÄYRYNEN
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Hur fungerar flaskreturen?
”I fjol sådes närapå 50 miljoner återfyllnadsflaskor i 
Alko. Återvinningsflaskorna i plast krossas, sorteras och 
levereras för återvinning, bland annat för tillverkning 
av isoleringsull. 

I fjol återvanns närapå 30 miljoner kilo returglas-
råvara via Alkos och köpcentrens gemensamma 
returautomater.” Logistikchef Tuomas Kokkonen

Vad händer med 
de burkar och 

plastflaskor som 
kunderna har 

lämnat tillbaka?
”De returnerade burkarna och 

pantflaskorna levereras till 
återvinning via 

Palpa (Suomen Palautus-
pakkaus Oy). De nersmälta 

aluminiumburkarna blir nya 
burkar, återvinningsflaskorna 

i plast blir nya flaskor och 
förpackningsmaterial.”  

Logistikchef
Tuomas Kokkonen

Är plast- och papperskassarna som säljs 
i Alkobutikerna miljöanpassade?
”Ja. Våra plastkassar tillverkas till 60 procent av återvinningsmaterial. De kan 
återanvändas som soppåsar eller brännas med annat material. Papperskassarna 
tillverkas av papper som erhållit EU:s miljömärkning. Kassen kan användas som 
tidningssamlare och levereras till pappersinsamlingen. Den mindre pappers-
påsen är utmärkt för bioavfall. Sortimentet omfattar också presentförpackningar 
av märket Eco som är av returmaterial .” Inköpschef Kristiina Lilienkampf

Hur har man 
beaktat miljön 

i transporterna?
”Varudistributionen till 

butikerna sköts som köptjänst 
av speditionsfirmor, av vilka 

de största har ett miljösystem. 
Man strävar till att undvika 

onödiga och ineffektiva 
transporter genom att beräkna 
den optimala veckotransport-
volymen för varje butik och 
genom att sammanslå så 

många transporter från olika 
lager som möjligt. Också retur-
transporterna sammanslås i så 
stor utsträckning som möjligt.” 
Logistikchef Tuomas Kokkonen

Hur beaktas 
miljöfrågor 
i butiks- 
belysningen?
”Alko har varit en föregångare 
inom detaljhandeln då det 
gäller införandet av elbespar-
ande LED-teknologi. De första 
loggorna med LED-belysning 
utanför butiken placerades ut 
redan 2003. LED-ljus används 
också i punktbelysningen 
och i allt större utsträckning 
till allmänbelysning i butiks-
lokalerna, kontoren och lagren. 
Personalen instrueras till att 
släcka all onödig belysning, 
dock inte på bekostnad av 
säkerheten” Butiksplanerings-
chef Kyösti Lehto

Utbildas personalen 
i miljöfrågor?
”Miljöfrågor – till exempel sortering av 
förpackningsavfall – har redan länge varit 
en del av introduktionsutbilningen för nya 
butiksanställda. Framöver kommer vi att ta 
upp de här frågorna med ett ännu mera 
metodiskt grepp. Miljöinstruktionerna för 
butikerna uppdateras i början av året. Nu i 
höst tar vi i bruk ett nätbaserat utbildnings-
program i miljöfrågor som riktar sig till hela 
personalen. Dessutom har varje butik fått 
en miljöansvarig med uppgift att utbilda 
personalen och nykomlingarna i Alkos 
miljö rutiner och att se till att de gemen-
samt avtalade spelreglerna också följs.”
Samordnaren för samhällsansvar 
Virpi Valtonen4
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Hur syns miljö- 
vänligheten i för-
säljarens arbete?
”Vi återvinner allt som kan 
återvinnas i butiken, det må 
då vara plast-, kartong-, pap-
pers- eller metallavfall. El kan 
man spara med små åtgärder, 
till exempel med att släcka 
ljuset på kontoret om det 
står tomt över tio minuter. Att 
dammsuga och regelbundet 
serva kylanläggningarna 
sänker energiförbrukningen. 
Miljöfrågorna är en del av kund-
servicen. Vi berättar till exempel 
hur de olika delarna av en 
vinbox sorteras för återvinning.” 
Sirpa Alaluukas, försäljare på Alko 
i Torneå och ”Grön ambassadör” 
för Alkos personal år 2010

Hur utvecklas 
 Alkos miljö- 

ansvar? 
”Vi utvecklar vårt miljöansvar 
i enlighet med kundernas och 
de övriga intressegruppernas 

förväntningar bland annat 
med hjälp av förfrågningar 
och kundrespons. I fjol upp-

daterade Alko sitt miljösystem 
till att motsvara ISO 14 001. 

Miljöinstruktionerna omfattar 
konkreta åtgärder i butikerna 

och på kontoren. I höst inleder 
vi interna auditioner, alltså 

inspektioner, för att följa upp 
att miljöinstruktionerna också 
förverkligas, och för att hitta 

nya utvecklingsobjekt.
Från och med början av näs-

ta år kommer Alkos avtal om 
alkoholdrycker att ha klausuler 
om etiska principer som följer 
FN:s Global Compact-principer. 

Förutom människorätts- och 
arbetsrättsfrågor innehåller 
de krav på hur miljöfrågor 
bör beaktas som en del av 
produktframställningen.” 

Maritta Iso-Aho, direktör med 
ansvar för samhällsrelationer

onsumenternas intresse för frågor 
kring miljöansvar och socialt ansvar 

bara ökar. Enligt många undersökningar 
inverkar dessa frågor speciellt på köpvanor 
hos unga, kvinnor och högt utbildade.

Den här sammanfattningen berättar 
dock inte allt om konsumenternas attityder.

”Mer än om ålder, kön och utbildnings
nivå handlar det om livsstilen och värde
grunden. I alla konsumentgrupper 
finns de som uppvisar ett verkligt intresse 
av miljöfrågor, och som sätter ner tid 
och möda för att reda ut saker och ting, 
medan andra inte kunde vara mindre 
intresserade”, konstaterar Hanna-Leena 
Pesonen vid Jyväskylä universitet.

Professorn i miljöledarskap inom företag 
säger att den ökade miljömedveten heten 
syns bland annat i butiker som säljer drycker 
och andra livsmedel. Allt fler kunder vill 
veta varifrån varan och råvarorna kommer 
och hur varan har producerats.

Butikernas svar på den ökande efterfrå
gan har varit att öka till exempel antalet va
ror som har framställts på ett natur enligt 
sätt. Också urvalet av rättvisa varor har 
breddats snabbt under de senaste åren.

Miljö och ursprung 
väcker intresse 7

8
Dessutom är kunderna intresserade av 

hur stor kolspår produkten har, alltså hur 
mycket utsläpp med effekt på klimatet det 
uppstår i produktionskedjan.

”Ett nytt fenomen är intresset för vatten
spåret, alltså hur mycket vatten det går åt 
för att framställa varan.”

Den ökade miljömedvetenheten sträck
er sig till alla varor konsumenterna behö
ver. För hushållsmaskiner vill man få veta 
elföbrukningen, för möbler varifrån trä
materialet kommer. Många bostadsköpa
re vill få se ett intyg om hur mycket energi 
köpobjektet förbrukar.

Miljömedvetenheten bland konsumen
ter började synas på 1980talet. Under 
2000talet har temat varit framme framför 
allt i debatten kring klimatförändringen. 
Det är inte bara konsumenterna som har 
vaknat. Också företagen har gjort sin miljö
besparande verksamhet till en konkurrens
fördel. E

Miljömedvetenhet 
handlar om livsstil 
och värdegrund, 
säger professor 
Hanna-Leena 
Pesonen vid 
Jyväskylä 
universitet.
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På vilken vägkost lever 
ishockeyspelaren på 
långa spelresor?
Idag är det nog på en kombi
nation av proteiner och kol
hydrater. På bortamatcher  äter 
man redan i förväg hemma, 
eller på nåt matställe på resan. 
Det blir allt ganska mycket i stil 
med höns och pasta.

Efter spel i SM-ligan svarar 
hemmalaget också för det 
gästande lagets måltid. Vad 
serveras då?
Ris, pasta, potatis och olika 
slags såser. Linjen är ganska 
lika överallt.

Och hur på landslagets resor?
Vissa önskemål kan man 
framföra till köket. Medhavd 
mat har vi inte kört med sedan 
sovjettiden. Sveriges landslag 
hade på sin tid med sig både 
det ena och det andra, men 
i det närmatse specialiteter, 
bröd och sånt.

Din favoritdryck?
Vatten, det dricker jag mest.

Din favoritost?
De är många, jag 
är het på ost. På 
maten skall det vara 
parmesan. 

Höns och pasta sätter 
sprätt på ishockeyspelaren

Salt eller sött?
Både och, men skall vi säga 
att med åldern hellre salt.

Din hemliga last?
Alla salta delikatesser. Mitt 
ostätande kan nog räknas 
som en last.

Äter en ishockeyspelare på ett 
annat sätt mitt uppe i vinter-
säsongen än på sommaren?
En ishockeyspelare kan alltid 
äta ganska friskt, eftersom han 
bränner mycket energi.

Minns du någon favorit-
restaurang från dina tid 
i New York eller Malmö? 
I Malmö gick jag ganska ofta på 
en italiensk restaurang för att 
äta en pastaportion som hette 
Diavolo.

Ett smakminne som du inte 
glömmer i första rappet?
Mammas makaronilåda och 
köttbullar. De har inte ändrats 
så värst på 40 år. Frugan gör 
också en mycket god risotto. E

Ishockeytränaren Raimo Helminen har svaghet för ost.

VM-guldmedaljören 
från  1995 är nu tränare 

för juniorlandslaget i 
ishockey och Ishockeylaget  

Tampereen Ilves. 

TEXT VESA SALMINEN FOTO OSSI AHOLA

För fyra
• 250 g grön sparris
• 100 g parmesanskinka
•  200 g svamp (t.ex. shiitake

eller trattkantareller) 
• ca 1 l grönsaksbuljong
• 60 g smör
• ca 3 ½ dl risottoris
• 1 glas torrt vitvin
• parmesanost
• saffran (om du önskar
 en gul risotto)

Skölj sparrisen under rinnande vatten 
och skär bort det vita på skotten. Skär 
sparrisen i ca två centimeters bitar 
och lägg dessa i kallvatten.

Skär skinkan i tunna strimlor. Skiva 
svampen. Koka buljongen.

Smält hälften av smöret i en stek
panna och tillsätt svampskivorna och 
skinkstrimlorna. Bryn dem en stund. 
Tillsätt riset. Fräs riset under omrör
ning så att det blir genom skinligt, 
men bryn det inte. Häll vinet 
i stekpannan och låt det fördunsta. 

Om stekpannan är liten kan du 
fortsätta matlagningen i en kastrull. 
Tillsätt hur som helst sparrisen och 
ett par deciliter buljong. Låt risotton 
småputtra på svag värme. Tillsätt 
mera buljong alltid då riset börjar 
verka torrt. 

När riset har mjuknat lämpligt 
blandar du saffranspulvret i lite vätska 
och tillsätter denna i risotton.

Flytta risotton från spisen och 
tillsätt parmesanosten och resten av 
smöret. Rör om väl och servera.

Risotto Raipe

makminnen

28279103.indd   43 1.9.2011   14:27:31



44 ETIKETTEN 3/2011

Diamanter i glaset. 
De klassiska dessert
vinerna sherry,  madeira 
och portvin är gångbara 
också på det här milleniet 
– även till smårätter.
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tlanten sänder in sina vindar och solen gassar hett på 
såväl Iberiska halvön som de fruktbara Atlant öarna 
utanför. Här uppstår madeira, portvin och sherry, tre 
av vinvärldens juveler. 

De tre dryckerna har mycket gemensamt. Alla görs 
på druvvin med tillsats av druvsprit. Produktionsmeto-
derna har utvecklats under århundradenas lopp. Det kan 
dock hända att man inte till fullo känner alla de möjlig-
heter starkvinerna erbjuder.

De flesta har hört historien om hur starkvinerna upp-
stod av misstag. På den tiden då vinerna skeppades 
med segelfartyg byggda i trä tog resorna lång tid. För att 
göra vinerna hållbarare hittade man på att hälla stark-
sprit i vinfaten. Enligt berättelsen råkade ett skepp 
som utgått från Madeira in i ett stiltjebälte där det låg i 
månader. När skeppet äntligen anlöpte sin destina-
tion, utgick köpmännen från att lasten var förskämd 
och var beredda på att kassera vinet. Innehållet i ekfaten 
spred dock en angenäm doft, och då man provsmakade 
vinet visade det sig att dess smak hade förbättrats. Till en 
början insåg man dock inte att det berodde på den höga 
temperaturen.

Sherry, portvin och madeira har alla sina egna särdrag 
samt en grundmurad ställning i regionens historia och 
kultur. Symboler för vinerna kan ses både på vin husens 
väggar och vid städernas infartsvägar. I sydvästra 
Spanien kan det plötsligt dyka upp en svart jätte tjur 
bakom kullens krön. Det som ursprungligen var en 
reklamkampanj för ett sherryhus blev en bestående 
symbol för huset och ett fast inslag i den andalusiska 
landskapsbilden.

 
Lokala stoltheter
Portvin tillverkas enbart av druvor som vuxit i den 
portugisiska delen av Douroflodens dal. Till ljust port-
vin används också gröna druvor. Av de blåa druvorna är 
Touriga Naçional viktigast. 

Vinjuveler 
Sherry, portvin och madeira  

från Europas sydvästra hörn fungerar 
också till trendmat.

Portvin fortifieras med druvsprit till en alkoholstyrka 
på 18–20 procent. Sherry och madeira erhåller ungefär 
samma alkoholstyrka, men de fortifieras med brandy.

Den vanligaste portvinstypen är den röda rubyn. An-
dra kända portvinstyper är till exempel tawny, colheita 
och den vita white port.

Såsom namnet berättar tillverkas madeira på ön 
Madeira, en autonom del av Portugal. Madeira görs på 
både gröna och blå druvor, och det färdiga vinet kan 
vara sött, halvsött, halvtorrt eller torrt. Efter jäsning-
en lagras madeira flera månader eller år i simulerade 
havsförhållanden i en temperatur på 30–50 grader.

Sherrydruvorna odlas i Andalusien i Spanien, i en 
trekant som bildas av Jerez de la Frontera, Sanlúcar de 
Barrameda och El Puerto de Santa María. Arabiskans 
seris betyder slättland. 

Såsom portvin och madeira kan också sherry inde-
las i många typer. De ljusa och torra sherrytyperna fi-
no och manzanilla har fortifierats till 15-procentiga. 
Oloroso är mörkare och 18-procentig. Söt sherry kan 
vara gyllengul eller mörk.

Med sushi och koriander
Sherry har varit en klassisk följeslagare till svampsop-
pa, madeira till desserter och port till mörk choklad. 
Det är dock värt att prova sherry eller torr madeira ock-
så till sushi, sashimi och tapas. Äldre sherry trivs med 
carpaccio eller chokladtårta.

En populär lätt drink gör man genom att kombinera 
ljust portvin med tonic och tillsätta is. Det är också lönt 
att prova ljus port med korianderkryddade mo rötter, 
pastejer, musslor och skaldjurspasta. Röd port är ett bra 
val till torkad frukt, nötter, choklad och ost.

Madeira används i synnerhet som smaktillsats i bak-
verk och efterrätter, men testa också hur stark mögel-
ost och en ganska söt madeira smälter i munnen till en 
härlig upplevelse. E

TEXT VIRPI KURJENLEHTO FOTO JUHA SALMINEN
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uhmo är en blandning av kultur och jaktmarker. 
Kammarmusikfestivalen, konserterna i hem
bygdsgården och Kalevalabyn är en del av 
stadens kulturutbud. På hösten anländer jägare som 
dras dit av älgen, björnen och skogshönsen.

Alkobutiken i Kuhmo räknar ungefär 95 000 kundbesök om 
året. En stor del av dem hopar sig till de här hektiska säsongerna.

”Förutom mig har vi tre deltidsanställda. Under säsongerna 
klarar vi oss med den här styrkan, men då hinner man inte ta 

semester. Det gör man under de lugnare perioderna”, berättar 
butikschefen Teppo Karppinen.

Butiken flyttade i våras in i nya lokaler i det lokala köpcentret, 
till en större butikslokal som ger bättre möjligheter att placera 
varorna. 

”Nu finns vi där folk rör sig. Kunderna har tagit emot den nya, 
ljusare och modernare butiken bra”, uppskattar försäljaren Jorma 
Korhonen. Förutom Karppinen och Korhonen arbetar också Lea 
Klemetti och Airi Haverinen i butiken.

Kuhmo med lite under 10 000 invånare är känt för  
sin kammarmusikfestival,som sätter färg också på den lokala  

Alkobutiken. Höstsäsongen i sin turpräglas  
av jägare, som kommer ända från Centraleuropa. 

Kultur mitt uppe 
i jaktmarkerna

TEXT PEKKA MOLIIS FOTO ARTO TULIMA OCH LEHTIKUVA

Etiketten 
presenterar aktuella 

Alkobutiker.
Tidigare i år har vi 
besökt butikerna 

i Kolari och 
Sulkava.
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Jaktsäsongen syns i hyllan
I Kuhmo har man lärt sig att leva enligt säsongen. Höstens jakt
säsong syns också i butikshyllan.

”När skogsfågeljakten börjar, syns det i kundkretsens sam
mansättning. Ortsborna är ivriga jägare, men det kommer 
många jaktsällskap också från andra delar av landet”, förklarar 
Teppo Karppinen.

”Till älgjakten kommer hit mycket folk från Centraleuropa. De 
kommer hit efter älg lite på samma sätt som finländarna reser till 
Estland efter vildsvin”, fortsätter Jorma Korhonen.

En ofta efterfrågad vara är en dryck som lämpar sig till den tradi
tionella jaktsupen, men allt oftare frågar man också efter en lämp
lig matdryck till vilt.

”Bäver är säkert det mest exotiska vilt som jag har varit med om 
att välja vin till. Bäver kräver ett ganska kraftfullt vin, för köttet har 
en utpräglad viltsmak”, vet Korhonen.

Ju bättre vinköparen är på det klara med i vilken sås viltet skall 
tillagas, desto bättre chans är det för att vinvalet skall vara en full
träff.

”Till skogshöns passar ett högklassigt, mjukt, medelfylligt röd
vin till exempel av Pinot Noir. Det finns goda alternativ också 
bland viner från Bordeaux och Rhône. Till björn passar ett fylligt 
rödvin, till exempel en shiraz från Australien eller Nya Zeeland”, 
 instruerar han Kuhmoborna.

Butikschefen tycker att det är synd att ölet har fallit lite i glömska 
som matdryck till vilt.

”Vi har ett brett urval av öltyper, som kunde passa mycket fint 
både i viltgrytan och som matdryck.”

Kammarmusiken kommer först
Kuhmo är känt speciellt för sin kammarmusik. Under två veckor i 
juli pågår Kammarmusikfestivalen i Kuhmo som väcker den slum
rande staden med ett musikliv värt en internationell metropol. Ett 
tecken på festivalens  betydelse för orten är att den lokala Alko

butiken då säljer ett exklusivt vin som har tillägnats evenemanget.
Med festivalen kommer också kunder av en ny typ.
”Vinsortimentet anpassas i samklang med gästernas köp vanor. 

Under festivalen satsar vi på högklassiga viner”, konstaterar  
Karppinen.

Under årens lopp har satsningen resulterat i många glada över
raskningar.

”Ofta berättar gästerna, att de inte har lyckats hitta ett visst vin 
i Alkobutiken därhemma, men här har det funnits. Speciellt posi
tiv respons har vi fått, särdeles på sommaren, när vi i förväg har be
ställt hit några varor kunden vill ha, och som vi inte normalt har 
i hyllan”, berättar Jorma Korhonen uppenbart nöjd.

Individuell service
Ismo Markkanen från Siilinjärvi är en typisk säsongskund på 
Alko i Kuhmo. Han tillbringar det mesta av semestern här i sin 
gamla hemsocken. Under årtiondenas lopp har den uppknäppta 
atmo sfären och kompetenta personalen på Alko blivit bekanta.

Kuhmo är känt 
för sin kammar
musikfestival vars 
historia sträcker sig 
över fem årtionden. 
Tätorten omges 
av vida jaktmarker,

Jorma Korhonen 
som arbetat på Alko 
i 37 år fyller på hyllorna 
i den nya butiken.
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”Personalen här är mycket vänlig och vinsortimentet mång
sidigt. Den här gången köpte jag visserligen inget vin, men speci
ellt under festivalen avnjuter vi ofta viner med gästerna”, avslöjar 
Markkanen.

 Jorma Korhonen, som har arbetat på Alko i 37 år, är nöjd med 
hur hans arbetsbild har förändrats under åren. ”I början delade vi 
ut buteljer stående bakom disken. Nu kommer kunderna för att 
be om rekommendationer, och vi kan bistå dem i valet genom att 
dela med oss av vår kunskap. Nu känner man faktiskt att man har 
ett serviceyrke”, funderar han.

Kunder från andra sidan gränsen
Kuhmo har över ett hundra kilometer gemensam gräns med 
Ryssland. Ryssar som kommer via den internationella gräns

övergången i Vartius för att göra sina inköp i Finland är en väl
bekant syn i Alkobutiken.

”Ryssarna är mycket märkesmedvetna , och deras favoriter är vi
ner, bärlikörer och konjak. Speciellt viner köper de mycket av, för 
de har inte motsvarande urval i Kostomuksja”, uppskattar Teppo 
Karppinen. 

Butiken har regelbundna besök av ryssar, men den egentliga 
högsäsongen för dem är den ryska vintersemestersäsongen kring 
nyår.

”Men inte når vi upp till siffrorna för ryska kunder i Sotkamo och 
Vuokatti”, medger Karppinen, som tidigare har arbetat i Sotkamo.  E

Björnjakten, såsom älgjakten, kräver licens i Finland. 
Björnjakten inleds den 20 augusti och avblåses då 
licenserna har utnyttjats eller kvoterna uppfyllts, 
dock senast vid utgången av oktober.

Också skogshönsen är ett viktigt vilt i Kuhmo. 
Jakten på orre, järpe och tjäder inleds här den 
10 september och fortsätter oktober ut, om jakten 
inte avkortas för att trygga bestånden. 

Älgjakten inleds i Kuhmo likt på de flesta håll 
i landet den sista lördagen i september och 
avblåses då jaktlaget har förbrukat alla sina licenser, 
eller senast vid årets slut.

 Källa: Finlands viltcentral

Praktikanten Tarja Pääkkönen  

(bilden ovan) och butikschefen 

Teppo Karppinen (nedre 

bilden) är beredda att bistå 

kunderna vid valet av drycker. 
Jorma Korhonen hjälper Virva 
Ryynänen att hitta ett lämpligt 
vin (bilden till höger).

Från björn till älg

28528229.indd   48 1.9.2011   14:26:50



3/2011 ETIKETTEN 49

TEXT RAISA KARILAINEN
FOTO TUOMAS KOLEHMAINEN

DRYCKFÖRSLAG ALKO
KÄRL OCH TEXTILIER STOCKMANNHöstligt god triffle 

med mockachoklad

För den brittiska varvade deli
katessen trifle finns lika många 
recept som kockar.  Traditionellt 
består denna efterrätt, känd 
i England redan på 1500talet, 
av välfuktade kakbitar, en 
pudding, frukt eller bär samt 
vispad grädde. Fuktningslagen 
innehåller vanligtvis någon 
alkoholdryck, såsom söt sherry 
eller portvin.

Den här moderniserade 
versionen av trifle görs på chok
ladkaka som fuktas med 
kaffelikör.

10 – 12 portioner
•  1 burk  (ca 400 g) konden s

erad (sötad) mjölk  
•  1 pkt (ca 300 g) kakmix med 

chokladsmak 
(t.ex.  Sunnuntai)

• 3 dl vispbar grädde
• 2 msk kakaopulver
• 1 msk socker 
• 1 ½ dl starkt kaffe (dryck)
• ½ dl lättmjölk
• ½ dl kaffelikör
• 2 skivade bananer

Till garnering 
•  t.ex. chokladkaffebönor och 

kakaopulver

1. Placera den oöppnade burken 
med kondenserad mjölk i 
en kastrull. Häll så mycket 
ljummet vatten i kastrullen att 
burken täcks. Låt koka sakta 
cirka en och en halv timme. 
Tillsätt vid behov hett vatten i 
kastrullen under koket. Låt den 
kolaliknande 
massan svalna lite innan du 
öppnar burken. 

Till den här triflen 
passar kaffe och en 

skvätt kaffelikör.
Om triflen fuktas med 
sherry eller madeira, 

kan man servera samma 
vin till desserten.

DRYCKFÖRSLAG

2. Baka chokladkakan enligt in
struktionerna på förpackningen. 
Grädda kakan i en rektangulär 
form (ca  16 cm x 24 cm). Låt 
kakan svalna helt. Skär sedan 
kakan i ca  2 cm x 2 cm kuber.
3. Vispa grädden till skum. Smak
sätt skummet med kakaopulver 
och socker. 
4. Blanda en fuktningslag av 
kaffet, mjölken och likören.
5. Klä in bottnen på en skål med 
kakbitar och fukta dem med 
hälften av lagen. Bred ut hälften 
av kolan, bananskivorna och 
kakaogräddskummet på 
kakbitarna. Bygg upp en 
omgång till i samma ordning, 
så att triflen toppas med ett 
varv kakaogrädde.
6. Låt triflen dra sig i kylskåp 
minst sex timmar, helst över 
natten. Garnera före serve
ringen – sikta kakaopulver över 
anrättningen och beströ ytan 
med chokladkaffebönor.

Örikets klassiska varvade mumsklassiker är värd varje arbetsskede.

Du kan servera triflen också  
i portionsskålar av glas. 

Då lönar det sig att skära 
kakbitarna lite mindre 
beroende på hur stora 

skålarna är.

Kolan som kokas av 
kondenserad mjölk kan 
ersättas med t.ex. vanilj 
eller kolapudding, som 

du gör snabbt på 
pulvermix.

lutackordet
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Provningar och kurser – Senhösten 2011

Orter och kurstider      (sista anmälningsdag inom parentes)

ANNONS

KOM MED I ETIKETTKLUBBEN
Observera att bara medlem i Etikettklubben och medlems 
make/maka, sambo eller kompis får delta i kurserna. Om du  
inte ännu är medlem i Etikettklubben, så är det hög tid! 
Tidningen Etiketten kan du prenumerera på också på svenska, 
men all övrig information publiceras enbart på fi nska.

Som medlem i Etikettklubben får du:

• Etiketten, enda tidningen om mat och dryck 
 på svenska i Finland, hem till dig fyra 
 gånger per år

• ett brett utbud av vin- och ölkurser 
 i Etikettklubbens regi

• en spännande vin- och ölguide på 
 20 sidor fl era gånger per år

•  medlemsbrev per e-post en gång per månad med vinfakta, 
 aktuella händelser och nyheter samt förhandsinformation 
 om nya beställningsviner

• tillgång till våra medlemssidor där du får stifta bekantskap 
 med en ny typ av dryck varje månad och annat intressant 
 material som uppdateras regelbundet

• förmåner med vinanknytning. 

Årsavgiften är bara 19 € och du anmäler dig enkelt via 
webben eller per telefon:

• www.alko.fi /etikettklubben

• 020 711 715 (vardagar 9–16)

PRISER OCH FAKTURERING
Kursavgiften består av två delar, föreläsning och kostnader 
för provviner/provöl som delas lika mellan deltagarna.

• Föreläsningsavgiften täcker själva föreläsningen plus kurs - 
 material.

• Provvinerna köps in gemensamt för alla kursdeltagare 
 genom Etikettklubben. De debiteras enligt Alkos prislista och  
 kostnaderna slås ut på deltagarna. Antal deltagare bestämmer  
 alltså hur mycket var och en betalar för vinerna. 

• Om det är många deltagare innebär det en lägre kostnad för  
 varje deltagare.

• Högsta möjliga pris för en kurs är priset för föreläsningen plus  
 högsta priset på provviner i olika prisspann.

• Kursavgiften – för både föreläsning och provviner/provöl – 
 faktureras efter att anmälningstiden gått ut.

ANMÄLAN
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas emot från onsdag 
28 september 2011. Övriga kursanmälningar börjar onsdag 
5 oktober 2011. Alla kursanmälningar sker per telefon 
020 711 5500 (vardagar 9–16).
 Obs! Anmälan är bindande. Kostnaderna för inköp av 
 prov viner fördelas på antalet anmälda deltagare, så om du 
uteblir måste de andra stå för det. Kanske kan någon vän eller 
 bekant komma i stället för dig, ifall du själv får förhinder?
 En kurs ställs in om det blir färre än tio deltagare. 
Kurs deltagarna meddelas i så fall personligen och inga fakturor 
 skickas ut.

HÖSTENS PROVNINGAR OCH KURSER

Provning: Bordeauxblandningar världen över

Namnet Bordeaux fångar i ett nötskal praktiskt taget allt det man  
sätter värde på i vinvärlden – kvalitet, traditioner, exklusivitet. Andra 
 regioner och länder har alltid haft Bordeaux som förebild när det gäller 
odling och tillverkning av vin. Bordeaux blend, den  typiska druv-
blandningen, har många imitatörer runt om i vinvärlden. Välkommen 
till en provning där du får uppleva hur en blandning av Cabernet 
Sauvignon och Merlot smakar dels i de trakter där den hör hemma, 
dels i andra vinländer! Provningen pågår i 1,5–2 timmar.

Medlemspriset för provningen är 19 €. Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
 deltagarna blir 20–38 €.

Provning: Röda viner från Norditalien

Vi ordnar äntligen en provning av norditalienska viner som många 
 väntat på både länge och väl. Följ med på en vinresa till de sägenom-
spunna vindistrikten Piemonte och Venetien. Du får en god överblick 
över de stora viner som regionerna blivit ryktbara för, bland annat 
 amarone, ripasso och barolo. Vi berättar också om andra piemontesiska 
och venetianska viner av utmärkt kvalitet som inte är lika kända. 
De är ett perfekt val till maten precis som sina mer berömda kusiner. 
Provningen pågår i 1,5–2 timmar.

Medlemspriset för provningen är 19 €. Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
 deltagarna blir 18–34 €.

Provning: Viner till jul

Måste julens viner alltid vara röda? Vad för slags drycker fulländar en 
festlig julmåltid? Vilken är den perfekta vinklappen? Vi provar och 
 diskuterar ett antal säsongsviner, vinnyheter och andra drycker som är 
aktuella inför årets största högtid. Provningen pågår i 1,5–2 timmar 
 inklusive en introduktion till temat som ges av en av våra experter.

Medlemspriset för provningen är 19 €. Kostnaden för provviner som 
delas lika mellan deltagarna blir 13–24 €.

Kurs: Samspelet mellan mat och vin

Lär dig hur man parar ihop mat och vin till en harmonisk helhet.  
Vi belyser också vinets roll för en lyckad måltid. Du får prova viner både 
med och utan smakbitar av olika maträtter. Du får en inblick i världens 
olika kök, provar europeiska klassiker och upptäcker smaker med en 
mer exotisk touche. Kursen pågår i 3–3,5 timmar.

Medlemspriset för kurssen är 38 €. Kostnaden för provviner som delas 
lika mellan deltagarna blir 11–21 €.

Kurs: ABC om doft och smak

Den perfekta grundkursen för alla som är intresserade av vin och vill 
lära sig mer. Vi gör en kort genomgång av viner och presenterar en vin-
provningsteknik där aromerna frigörs på bästa sätt. Du provar dig fram 
till skillnaderna mellan viner och lär dig identifi era ett vin med hjälp 
av sinnena. Det krävs ingen tidigare vinkunskap eller erfarenhet av vin-
provning. Kursen pågår i 1,5–2 timmar.

Medlemspriset för kurssen är 19 €. Kostnaden för provviner som delas 
lika mellan deltagarna blir 6–13 €.

Lär dig mer genom att prova!
Etikettklubben kör igång höstens provningar och kurser 

med både spännande nykomlingar och gamla favoriter 

i repris. De senare har blivit klassiker som ständigt 

 efterfrågas. Viktigast vid en provning är avsmakningen, 

men vi inleder alltid med en kunnig introduktion till de 

viner som ska provas. Avsmakning ingår också i kurs-

programmen, men kurserna är mer faktaspäckade än 

provningskvällarna.

 Höstens första nyprovning har hämtat inspiration 

från Bordeaux. Vi får bilda oss en uppfattning om den 

Bordeauxtypiska druvblandningen som kopieras så 

fl itigt av vinmakare i andra länder. På tal om Bordeaux 

förresten – även vår fjärde vinguide för året handlar om 

denna vinregion. Medlemmarna får  guiden med posten 

i november.

 Den andra nyheten på provningsfronten är en smak-

resa till Norditalien där du får upptäcka vinregionerna 

Venetien och Piemonte och de viner som produceras där. 

Lägg även märke till provningen ”Viner till jul”, en ny-

gammal bekantskap. Där smakar vi oss fram till lämp-

liga drycker för såväl helgens måltider som julklapps-

säcken.

 Etikettklubbens provningar och kurser har alltid haft 

en strykande åtgång. Ta därför och greppa telefonen 

så fort vi börjar ta emot anmälningar, så du försäkrar dig 

om en plats där du får prova och lära dig mer!

  Aura Hedengren

  klubbmästare

• Etiketten, enda tidningen om mat och dryck 

ETIKETTIKLUBIN PIENI VIINIOPAS

JÄLKIRUOKAVIINIT

KURSSPRÅKET PÅ VINKURSERNA ÄR FINSKA.

HELSINGFORS Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån. (Ring på klockan!)
ABC om doft och smak ti  18.10 kl. 17.00 (to 6.10)
  to  27.10 kl. 17.00 (to 13.10)
  on  9.11 kl. 17.00 (to 27.10)
Samspelet mellan mat och vin on 19.10 kl. 17.00 (to 6.10)
  ti  25.10 kl. 17.00 (to 13.10)
  to  10.11 kl. 17.00 (to 27.10)
  ti  22.11 kl. 17.00 (to 10.11)
Bordeauxblandningar världen över to  20.10 kl. 17.00 (to 6.10)
  on  2.11 kl. 17.00 (to 20.10)
  to  24.11 kl. 17.00  (to 10.11)
  ti  29.11 kl. 17.00 (to 17.11)
Röda viner från Norditalien ti 8.11 kl. 17.00 (to 27.10) 
  to  17.11 kl. 17.00 (to 3.11)
  on  23.11 kl. 17.00 (to 10.11)
  on 30.11 kl. 17.00 (to 17.11)
Viner till jul to 8.12 kl. 17.00 (on 23.11)
  ti  13.12 kl. 17.00 (on 30.11)
  on  14.12 kl. 17.00 (on 30.11)
  to  15.12 kl. 17.00 (on 30.11)
  
JYVÄSKYLÄ Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån.
Röda viner från Norditalien ti 25.10 kl. 18.00 (to 13.10)
Bordeauxblandningar världen över ti  8.11 kl. 18.00 (to 27.10)
Viner till jul ti 29.11 kl. 18.00 (to 17.11)
  
KARLEBY KPO, bastu- och konferensavdelningen, Prismasvägen 1
Viner till jul to  8.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  
KUOPIO Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M
Bordeauxblandningar världen över to  3.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Viner till jul ti 13.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
LAHTIS Alkos kurslokal, Kauppakatu 18
Röda viner från Norditalien ti 1.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Bordeauxblandningar världen över må  28.11 kl. 18.00 (on 16.11)
Viner till jul on 7.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  
ULEÅBORG Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14
Bordeauxblandningar världen över to  20.10 kl. 18.00 (to 6.10)
Röda viner från Norditalien on 2.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Viner till jul ti 13.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
ROVANIEMI Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.
Röda viner från Norditalien on 19.10 kl. 18.00 (to 6.10)
Viner till jul on 7.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  
SEINÄJOKI Restaurang Marttilan talli, Puskantie 38
Röda viner från Norditalien to 24.11 kl. 18.00 (to 10.11)
Viner till jul to 8.12 kl. 18.00 (on 23.11) 
  
TAMMERFORS  Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.
Röda viner från Norditalien on 26.10 kl. 18.00 (to 13.10)
Bordeauxblandningar världen över to  10.11 kl. 18.00 (to 27.10)
Viner till jul on 7.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  on 14.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
ÅBO  Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A
Röda viner från Norditalien on 19.10 kl. 18.00 (to 6.10)
  ti 25.10 kl. 18.00 (to 13.10)
Bordeauxblandningar världen över må  31.10 kl. 18.00 (on 19.10)
  ti 8.11 kl. 18.00 (to 27.10)
Viner till jul ti 22.11 kl. 18.00 (to 10.11)
  on 14.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
VASA  Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.
Röda viner från Norditalien on 2.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Viner till jul to 24.11 kl. 18.00 (to 10.11)
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men all övrig information publiceras enbart på fi nska.
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• en spännande vin- och ölguide på 
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 material som uppdateras regelbundet

• förmåner med vinanknytning. 
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webben eller per telefon:
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• 020 711 715 (vardagar 9–16)
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 material.

• Provvinerna köps in gemensamt för alla kursdeltagare 
 genom Etikettklubben. De debiteras enligt Alkos prislista och  
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 alltså hur mycket var och en betalar för vinerna. 
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5 oktober 2011. Alla kursanmälningar sker per telefon 
020 711 5500 (vardagar 9–16).
 Obs! Anmälan är bindande. Kostnaderna för inköp av 
 prov viner fördelas på antalet anmälda deltagare, så om du 
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Vi belyser också vinets roll för en lyckad måltid. Du får prova viner både 
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Medlemspriset för kurssen är 38 €. Kostnaden för provviner som delas 
lika mellan deltagarna blir 11–21 €.
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lära sig mer. Vi gör en kort genomgång av viner och presenterar en vin-
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av sinnena. Det krävs ingen tidigare vinkunskap eller erfarenhet av vin-
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Lär dig mer genom att prova!
Etikettklubben kör igång höstens provningar och kurser 

med både spännande nykomlingar och gamla favoriter 

i repris. De senare har blivit klassiker som ständigt 
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men vi inleder alltid med en kunnig introduktion till de 

viner som ska provas. Avsmakning ingår också i kurs-

programmen, men kurserna är mer faktaspäckade än 
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i november.

 Den andra nyheten på provningsfronten är en smak-
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Venetien och Piemonte och de viner som produceras där. 

Lägg även märke till provningen ”Viner till jul”, en ny-

gammal bekantskap. Där smakar vi oss fram till lämp-

liga drycker för såväl helgens måltider som julklapps-

säcken.

 Etikettklubbens provningar och kurser har alltid haft 

en strykande åtgång. Ta därför och greppa telefonen 

så fort vi börjar ta emot anmälningar, så du försäkrar dig 

om en plats där du får prova och lära dig mer!

  Aura Hedengren

  klubbmästare

• Etiketten, enda tidningen om mat och dryck 

ETIKETTIKLUBIN PIENI VIINIOPAS

JÄLKIRUOKAVIINIT

KURSSPRÅKET PÅ VINKURSERNA ÄR FINSKA.

HELSINGFORS Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån. (Ring på klockan!)
ABC om doft och smak ti  18.10 kl. 17.00 (to 6.10)
  to  27.10 kl. 17.00 (to 13.10)
  on  9.11 kl. 17.00 (to 27.10)
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  to  24.11 kl. 17.00  (to 10.11)
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Viner till jul ti 29.11 kl. 18.00 (to 17.11)
  
KARLEBY KPO, bastu- och konferensavdelningen, Prismasvägen 1
Viner till jul to  8.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  
KUOPIO Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M
Bordeauxblandningar världen över to  3.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Viner till jul ti 13.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
LAHTIS Alkos kurslokal, Kauppakatu 18
Röda viner från Norditalien ti 1.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Bordeauxblandningar världen över må  28.11 kl. 18.00 (on 16.11)
Viner till jul on 7.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  
ULEÅBORG Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14
Bordeauxblandningar världen över to  20.10 kl. 18.00 (to 6.10)
Röda viner från Norditalien on 2.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Viner till jul ti 13.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
ROVANIEMI Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.
Röda viner från Norditalien on 19.10 kl. 18.00 (to 6.10)
Viner till jul on 7.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  
SEINÄJOKI Restaurang Marttilan talli, Puskantie 38
Röda viner från Norditalien to 24.11 kl. 18.00 (to 10.11)
Viner till jul to 8.12 kl. 18.00 (on 23.11) 
  
TAMMERFORS  Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.
Röda viner från Norditalien on 26.10 kl. 18.00 (to 13.10)
Bordeauxblandningar världen över to  10.11 kl. 18.00 (to 27.10)
Viner till jul on 7.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  on 14.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
ÅBO  Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A
Röda viner från Norditalien on 19.10 kl. 18.00 (to 6.10)
  ti 25.10 kl. 18.00 (to 13.10)
Bordeauxblandningar världen över må  31.10 kl. 18.00 (on 19.10)
  ti 8.11 kl. 18.00 (to 27.10)
Viner till jul ti 22.11 kl. 18.00 (to 10.11)
  on 14.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
VASA  Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.
Röda viner från Norditalien on 2.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Viner till jul to 24.11 kl. 18.00 (to 10.11)
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Provningar och kurser – Senhösten 2011

Orter och kurstider      (sista anmälningsdag inom parentes)

ANNONS

KOM MED I ETIKETTKLUBBEN
Observera att bara medlem i Etikettklubben och medlems 
make/maka, sambo eller kompis får delta i kurserna. Om du  
inte ännu är medlem i Etikettklubben, så är det hög tid! 
Tidningen Etiketten kan du prenumerera på också på svenska, 
men all övrig information publiceras enbart på fi nska.

Som medlem i Etikettklubben får du:

• Etiketten, enda tidningen om mat och dryck 
 på svenska i Finland, hem till dig fyra 
 gånger per år

• ett brett utbud av vin- och ölkurser 
 i Etikettklubbens regi

• en spännande vin- och ölguide på 
 20 sidor fl era gånger per år

•  medlemsbrev per e-post en gång per månad med vinfakta, 
 aktuella händelser och nyheter samt förhandsinformation 
 om nya beställningsviner

• tillgång till våra medlemssidor där du får stifta bekantskap 
 med en ny typ av dryck varje månad och annat intressant 
 material som uppdateras regelbundet

• förmåner med vinanknytning. 

Årsavgiften är bara 19 € och du anmäler dig enkelt via 
webben eller per telefon:

• www.alko.fi /etikettklubben

• 020 711 715 (vardagar 9–16)

PRISER OCH FAKTURERING
Kursavgiften består av två delar, föreläsning och kostnader 
för provviner/provöl som delas lika mellan deltagarna.

• Föreläsningsavgiften täcker själva föreläsningen plus kurs - 
 material.

• Provvinerna köps in gemensamt för alla kursdeltagare 
 genom Etikettklubben. De debiteras enligt Alkos prislista och  
 kostnaderna slås ut på deltagarna. Antal deltagare bestämmer  
 alltså hur mycket var och en betalar för vinerna. 

• Om det är många deltagare innebär det en lägre kostnad för  
 varje deltagare.

• Högsta möjliga pris för en kurs är priset för föreläsningen plus  
 högsta priset på provviner i olika prisspann.

• Kursavgiften – för både föreläsning och provviner/provöl – 
 faktureras efter att anmälningstiden gått ut.

ANMÄLAN
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas emot från onsdag 
28 september 2011. Övriga kursanmälningar börjar onsdag 
5 oktober 2011. Alla kursanmälningar sker per telefon 
020 711 5500 (vardagar 9–16).
 Obs! Anmälan är bindande. Kostnaderna för inköp av 
 prov viner fördelas på antalet anmälda deltagare, så om du 
uteblir måste de andra stå för det. Kanske kan någon vän eller 
 bekant komma i stället för dig, ifall du själv får förhinder?
 En kurs ställs in om det blir färre än tio deltagare. 
Kurs deltagarna meddelas i så fall personligen och inga fakturor 
 skickas ut.

HÖSTENS PROVNINGAR OCH KURSER

Provning: Bordeauxblandningar världen över

Namnet Bordeaux fångar i ett nötskal praktiskt taget allt det man  
sätter värde på i vinvärlden – kvalitet, traditioner, exklusivitet. Andra 
 regioner och länder har alltid haft Bordeaux som förebild när det gäller 
odling och tillverkning av vin. Bordeaux blend, den  typiska druv-
blandningen, har många imitatörer runt om i vinvärlden. Välkommen 
till en provning där du får uppleva hur en blandning av Cabernet 
Sauvignon och Merlot smakar dels i de trakter där den hör hemma, 
dels i andra vinländer! Provningen pågår i 1,5–2 timmar.

Medlemspriset för provningen är 19 €. Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
 deltagarna blir 20–38 €.

Provning: Röda viner från Norditalien

Vi ordnar äntligen en provning av norditalienska viner som många 
 väntat på både länge och väl. Följ med på en vinresa till de sägenom-
spunna vindistrikten Piemonte och Venetien. Du får en god överblick 
över de stora viner som regionerna blivit ryktbara för, bland annat 
 amarone, ripasso och barolo. Vi berättar också om andra piemontesiska 
och venetianska viner av utmärkt kvalitet som inte är lika kända. 
De är ett perfekt val till maten precis som sina mer berömda kusiner. 
Provningen pågår i 1,5–2 timmar.

Medlemspriset för provningen är 19 €. Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
 deltagarna blir 18–34 €.

Provning: Viner till jul

Måste julens viner alltid vara röda? Vad för slags drycker fulländar en 
festlig julmåltid? Vilken är den perfekta vinklappen? Vi provar och 
 diskuterar ett antal säsongsviner, vinnyheter och andra drycker som är 
aktuella inför årets största högtid. Provningen pågår i 1,5–2 timmar 
 inklusive en introduktion till temat som ges av en av våra experter.

Medlemspriset för provningen är 19 €. Kostnaden för provviner som 
delas lika mellan deltagarna blir 13–24 €.

Kurs: Samspelet mellan mat och vin

Lär dig hur man parar ihop mat och vin till en harmonisk helhet.  
Vi belyser också vinets roll för en lyckad måltid. Du får prova viner både 
med och utan smakbitar av olika maträtter. Du får en inblick i världens 
olika kök, provar europeiska klassiker och upptäcker smaker med en 
mer exotisk touche. Kursen pågår i 3–3,5 timmar.

Medlemspriset för kurssen är 38 €. Kostnaden för provviner som delas 
lika mellan deltagarna blir 11–21 €.

Kurs: ABC om doft och smak

Den perfekta grundkursen för alla som är intresserade av vin och vill 
lära sig mer. Vi gör en kort genomgång av viner och presenterar en vin-
provningsteknik där aromerna frigörs på bästa sätt. Du provar dig fram 
till skillnaderna mellan viner och lär dig identifi era ett vin med hjälp 
av sinnena. Det krävs ingen tidigare vinkunskap eller erfarenhet av vin-
provning. Kursen pågår i 1,5–2 timmar.

Medlemspriset för kurssen är 19 €. Kostnaden för provviner som delas 
lika mellan deltagarna blir 6–13 €.

Lär dig mer genom att prova!
Etikettklubben kör igång höstens provningar och kurser 

med både spännande nykomlingar och gamla favoriter 

i repris. De senare har blivit klassiker som ständigt 

 efterfrågas. Viktigast vid en provning är avsmakningen, 

men vi inleder alltid med en kunnig introduktion till de 

viner som ska provas. Avsmakning ingår också i kurs-

programmen, men kurserna är mer faktaspäckade än 

provningskvällarna.

 Höstens första nyprovning har hämtat inspiration 

från Bordeaux. Vi får bilda oss en uppfattning om den 

Bordeauxtypiska druvblandningen som kopieras så 

fl itigt av vinmakare i andra länder. På tal om Bordeaux 

förresten – även vår fjärde vinguide för året handlar om 

denna vinregion. Medlemmarna får  guiden med posten 

i november.

 Den andra nyheten på provningsfronten är en smak-

resa till Norditalien där du får upptäcka vinregionerna 

Venetien och Piemonte och de viner som produceras där. 

Lägg även märke till provningen ”Viner till jul”, en ny-

gammal bekantskap. Där smakar vi oss fram till lämp-

liga drycker för såväl helgens måltider som julklapps-

säcken.

 Etikettklubbens provningar och kurser har alltid haft 

en strykande åtgång. Ta därför och greppa telefonen 

så fort vi börjar ta emot anmälningar, så du försäkrar dig 

om en plats där du får prova och lära dig mer!

  Aura Hedengren

  klubbmästare

• Etiketten, enda tidningen om mat och dryck 

ETIKETTIKLUBIN PIENI VIINIOPAS

JÄLKIRUOKAVIINIT

KURSSPRÅKET PÅ VINKURSERNA ÄR FINSKA.

HELSINGFORS Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån. (Ring på klockan!)
ABC om doft och smak ti  18.10 kl. 17.00 (to 6.10)
  to  27.10 kl. 17.00 (to 13.10)
  on  9.11 kl. 17.00 (to 27.10)
Samspelet mellan mat och vin on 19.10 kl. 17.00 (to 6.10)
  ti  25.10 kl. 17.00 (to 13.10)
  to  10.11 kl. 17.00 (to 27.10)
  ti  22.11 kl. 17.00 (to 10.11)
Bordeauxblandningar världen över to  20.10 kl. 17.00 (to 6.10)
  on  2.11 kl. 17.00 (to 20.10)
  to  24.11 kl. 17.00  (to 10.11)
  ti  29.11 kl. 17.00 (to 17.11)
Röda viner från Norditalien ti 8.11 kl. 17.00 (to 27.10) 
  to  17.11 kl. 17.00 (to 3.11)
  on  23.11 kl. 17.00 (to 10.11)
  on 30.11 kl. 17.00 (to 17.11)
Viner till jul to 8.12 kl. 17.00 (on 23.11)
  ti  13.12 kl. 17.00 (on 30.11)
  on  14.12 kl. 17.00 (on 30.11)
  to  15.12 kl. 17.00 (on 30.11)
  
JYVÄSKYLÄ Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån.
Röda viner från Norditalien ti 25.10 kl. 18.00 (to 13.10)
Bordeauxblandningar världen över ti  8.11 kl. 18.00 (to 27.10)
Viner till jul ti 29.11 kl. 18.00 (to 17.11)
  
KARLEBY KPO, bastu- och konferensavdelningen, Prismasvägen 1
Viner till jul to  8.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  
KUOPIO Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M
Bordeauxblandningar världen över to  3.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Viner till jul ti 13.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
LAHTIS Alkos kurslokal, Kauppakatu 18
Röda viner från Norditalien ti 1.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Bordeauxblandningar världen över må  28.11 kl. 18.00 (on 16.11)
Viner till jul on 7.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  
ULEÅBORG Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14
Bordeauxblandningar världen över to  20.10 kl. 18.00 (to 6.10)
Röda viner från Norditalien on 2.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Viner till jul ti 13.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
ROVANIEMI Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.
Röda viner från Norditalien on 19.10 kl. 18.00 (to 6.10)
Viner till jul on 7.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  
SEINÄJOKI Restaurang Marttilan talli, Puskantie 38
Röda viner från Norditalien to 24.11 kl. 18.00 (to 10.11)
Viner till jul to 8.12 kl. 18.00 (on 23.11) 
  
TAMMERFORS  Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.
Röda viner från Norditalien on 26.10 kl. 18.00 (to 13.10)
Bordeauxblandningar världen över to  10.11 kl. 18.00 (to 27.10)
Viner till jul on 7.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  on 14.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
ÅBO  Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A
Röda viner från Norditalien on 19.10 kl. 18.00 (to 6.10)
  ti 25.10 kl. 18.00 (to 13.10)
Bordeauxblandningar världen över må  31.10 kl. 18.00 (on 19.10)
  ti 8.11 kl. 18.00 (to 27.10)
Viner till jul ti 22.11 kl. 18.00 (to 10.11)
  on 14.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
VASA  Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.
Röda viner från Norditalien on 2.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Viner till jul to 24.11 kl. 18.00 (to 10.11)

Provningar och kurser – Senhösten 2011

Orter och kurstider      (sista anmälningsdag inom parentes)

ANNONS

KOM MED I ETIKETTKLUBBEN
Observera att bara medlem i Etikettklubben och medlems 
make/maka, sambo eller kompis får delta i kurserna. Om du  
inte ännu är medlem i Etikettklubben, så är det hög tid! 
Tidningen Etiketten kan du prenumerera på också på svenska, 
men all övrig information publiceras enbart på fi nska.

Som medlem i Etikettklubben får du:

• Etiketten, enda tidningen om mat och dryck 
 på svenska i Finland, hem till dig fyra 
 gånger per år

• ett brett utbud av vin- och ölkurser 
 i Etikettklubbens regi

• en spännande vin- och ölguide på 
 20 sidor fl era gånger per år

•  medlemsbrev per e-post en gång per månad med vinfakta, 
 aktuella händelser och nyheter samt förhandsinformation 
 om nya beställningsviner

• tillgång till våra medlemssidor där du får stifta bekantskap 
 med en ny typ av dryck varje månad och annat intressant 
 material som uppdateras regelbundet

• förmåner med vinanknytning. 

Årsavgiften är bara 19 € och du anmäler dig enkelt via 
webben eller per telefon:

• www.alko.fi /etikettklubben

• 020 711 715 (vardagar 9–16)

PRISER OCH FAKTURERING
Kursavgiften består av två delar, föreläsning och kostnader 
för provviner/provöl som delas lika mellan deltagarna.

• Föreläsningsavgiften täcker själva föreläsningen plus kurs - 
 material.

• Provvinerna köps in gemensamt för alla kursdeltagare 
 genom Etikettklubben. De debiteras enligt Alkos prislista och  
 kostnaderna slås ut på deltagarna. Antal deltagare bestämmer  
 alltså hur mycket var och en betalar för vinerna. 

• Om det är många deltagare innebär det en lägre kostnad för  
 varje deltagare.

• Högsta möjliga pris för en kurs är priset för föreläsningen plus  
 högsta priset på provviner i olika prisspann.

• Kursavgiften – för både föreläsning och provviner/provöl – 
 faktureras efter att anmälningstiden gått ut.

ANMÄLAN
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas emot från onsdag 
28 september 2011. Övriga kursanmälningar börjar onsdag 
5 oktober 2011. Alla kursanmälningar sker per telefon 
020 711 5500 (vardagar 9–16).
 Obs! Anmälan är bindande. Kostnaderna för inköp av 
 prov viner fördelas på antalet anmälda deltagare, så om du 
uteblir måste de andra stå för det. Kanske kan någon vän eller 
 bekant komma i stället för dig, ifall du själv får förhinder?
 En kurs ställs in om det blir färre än tio deltagare. 
Kurs deltagarna meddelas i så fall personligen och inga fakturor 
 skickas ut.

HÖSTENS PROVNINGAR OCH KURSER

Provning: Bordeauxblandningar världen över

Namnet Bordeaux fångar i ett nötskal praktiskt taget allt det man  
sätter värde på i vinvärlden – kvalitet, traditioner, exklusivitet. Andra 
 regioner och länder har alltid haft Bordeaux som förebild när det gäller 
odling och tillverkning av vin. Bordeaux blend, den  typiska druv-
blandningen, har många imitatörer runt om i vinvärlden. Välkommen 
till en provning där du får uppleva hur en blandning av Cabernet 
Sauvignon och Merlot smakar dels i de trakter där den hör hemma, 
dels i andra vinländer! Provningen pågår i 1,5–2 timmar.

Medlemspriset för provningen är 19 €. Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
 deltagarna blir 20–38 €.

Provning: Röda viner från Norditalien

Vi ordnar äntligen en provning av norditalienska viner som många 
 väntat på både länge och väl. Följ med på en vinresa till de sägenom-
spunna vindistrikten Piemonte och Venetien. Du får en god överblick 
över de stora viner som regionerna blivit ryktbara för, bland annat 
 amarone, ripasso och barolo. Vi berättar också om andra piemontesiska 
och venetianska viner av utmärkt kvalitet som inte är lika kända. 
De är ett perfekt val till maten precis som sina mer berömda kusiner. 
Provningen pågår i 1,5–2 timmar.

Medlemspriset för provningen är 19 €. Kostnaden för provviner som delas lika mellan 
 deltagarna blir 18–34 €.

Provning: Viner till jul

Måste julens viner alltid vara röda? Vad för slags drycker fulländar en 
festlig julmåltid? Vilken är den perfekta vinklappen? Vi provar och 
 diskuterar ett antal säsongsviner, vinnyheter och andra drycker som är 
aktuella inför årets största högtid. Provningen pågår i 1,5–2 timmar 
 inklusive en introduktion till temat som ges av en av våra experter.

Medlemspriset för provningen är 19 €. Kostnaden för provviner som 
delas lika mellan deltagarna blir 13–24 €.

Kurs: Samspelet mellan mat och vin

Lär dig hur man parar ihop mat och vin till en harmonisk helhet.  
Vi belyser också vinets roll för en lyckad måltid. Du får prova viner både 
med och utan smakbitar av olika maträtter. Du får en inblick i världens 
olika kök, provar europeiska klassiker och upptäcker smaker med en 
mer exotisk touche. Kursen pågår i 3–3,5 timmar.

Medlemspriset för kurssen är 38 €. Kostnaden för provviner som delas 
lika mellan deltagarna blir 11–21 €.

Kurs: ABC om doft och smak

Den perfekta grundkursen för alla som är intresserade av vin och vill 
lära sig mer. Vi gör en kort genomgång av viner och presenterar en vin-
provningsteknik där aromerna frigörs på bästa sätt. Du provar dig fram 
till skillnaderna mellan viner och lär dig identifi era ett vin med hjälp 
av sinnena. Det krävs ingen tidigare vinkunskap eller erfarenhet av vin-
provning. Kursen pågår i 1,5–2 timmar.

Medlemspriset för kurssen är 19 €. Kostnaden för provviner som delas 
lika mellan deltagarna blir 6–13 €.

Lär dig mer genom att prova!
Etikettklubben kör igång höstens provningar och kurser 

med både spännande nykomlingar och gamla favoriter 

i repris. De senare har blivit klassiker som ständigt 

 efterfrågas. Viktigast vid en provning är avsmakningen, 

men vi inleder alltid med en kunnig introduktion till de 

viner som ska provas. Avsmakning ingår också i kurs-

programmen, men kurserna är mer faktaspäckade än 

provningskvällarna.

 Höstens första nyprovning har hämtat inspiration 

från Bordeaux. Vi får bilda oss en uppfattning om den 

Bordeauxtypiska druvblandningen som kopieras så 

fl itigt av vinmakare i andra länder. På tal om Bordeaux 

förresten – även vår fjärde vinguide för året handlar om 

denna vinregion. Medlemmarna får  guiden med posten 

i november.

 Den andra nyheten på provningsfronten är en smak-

resa till Norditalien där du får upptäcka vinregionerna 

Venetien och Piemonte och de viner som produceras där. 

Lägg även märke till provningen ”Viner till jul”, en ny-

gammal bekantskap. Där smakar vi oss fram till lämp-

liga drycker för såväl helgens måltider som julklapps-

säcken.

 Etikettklubbens provningar och kurser har alltid haft 

en strykande åtgång. Ta därför och greppa telefonen 

så fort vi börjar ta emot anmälningar, så du försäkrar dig 

om en plats där du får prova och lära dig mer!

  Aura Hedengren

  klubbmästare

• Etiketten, enda tidningen om mat och dryck 

ETIKETTIKLUBIN PIENI VIINIOPAS

JÄLKIRUOKAVIINIT

KURSSPRÅKET PÅ VINKURSERNA ÄR FINSKA.

HELSINGFORS Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån. (Ring på klockan!)
ABC om doft och smak ti  18.10 kl. 17.00 (to 6.10)
  to  27.10 kl. 17.00 (to 13.10)
  on  9.11 kl. 17.00 (to 27.10)
Samspelet mellan mat och vin on 19.10 kl. 17.00 (to 6.10)
  ti  25.10 kl. 17.00 (to 13.10)
  to  10.11 kl. 17.00 (to 27.10)
  ti  22.11 kl. 17.00 (to 10.11)
Bordeauxblandningar världen över to  20.10 kl. 17.00 (to 6.10)
  on  2.11 kl. 17.00 (to 20.10)
  to  24.11 kl. 17.00  (to 10.11)
  ti  29.11 kl. 17.00 (to 17.11)
Röda viner från Norditalien ti 8.11 kl. 17.00 (to 27.10) 
  to  17.11 kl. 17.00 (to 3.11)
  on  23.11 kl. 17.00 (to 10.11)
  on 30.11 kl. 17.00 (to 17.11)
Viner till jul to 8.12 kl. 17.00 (on 23.11)
  ti  13.12 kl. 17.00 (on 30.11)
  on  14.12 kl. 17.00 (on 30.11)
  to  15.12 kl. 17.00 (on 30.11)
  
JYVÄSKYLÄ Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån.
Röda viner från Norditalien ti 25.10 kl. 18.00 (to 13.10)
Bordeauxblandningar världen över ti  8.11 kl. 18.00 (to 27.10)
Viner till jul ti 29.11 kl. 18.00 (to 17.11)
  
KARLEBY KPO, bastu- och konferensavdelningen, Prismasvägen 1
Viner till jul to  8.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  
KUOPIO Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M
Bordeauxblandningar världen över to  3.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Viner till jul ti 13.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
LAHTIS Alkos kurslokal, Kauppakatu 18
Röda viner från Norditalien ti 1.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Bordeauxblandningar världen över må  28.11 kl. 18.00 (on 16.11)
Viner till jul on 7.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  
ULEÅBORG Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14
Bordeauxblandningar världen över to  20.10 kl. 18.00 (to 6.10)
Röda viner från Norditalien on 2.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Viner till jul ti 13.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
ROVANIEMI Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.
Röda viner från Norditalien on 19.10 kl. 18.00 (to 6.10)
Viner till jul on 7.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  
SEINÄJOKI Restaurang Marttilan talli, Puskantie 38
Röda viner från Norditalien to 24.11 kl. 18.00 (to 10.11)
Viner till jul to 8.12 kl. 18.00 (on 23.11) 
  
TAMMERFORS  Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.
Röda viner från Norditalien on 26.10 kl. 18.00 (to 13.10)
Bordeauxblandningar världen över to  10.11 kl. 18.00 (to 27.10)
Viner till jul on 7.12 kl. 18.00 (on 23.11)
  on 14.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
ÅBO  Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A
Röda viner från Norditalien on 19.10 kl. 18.00 (to 6.10)
  ti 25.10 kl. 18.00 (to 13.10)
Bordeauxblandningar världen över må  31.10 kl. 18.00 (on 19.10)
  ti 8.11 kl. 18.00 (to 27.10)
Viner till jul ti 22.11 kl. 18.00 (to 10.11)
  on 14.12 kl. 18.00 (on 30.11)
  
VASA  Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.
Röda viner från Norditalien on 2.11 kl. 18.00 (to 20.10)
Viner till jul to 24.11 kl. 18.00 (to 10.11)
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Ruoka, juoma, välineet, keittiöt, matkailu, 

ravintolat, ihmiset, ilmiöt. Kaikki.

Klikkaa osoitteeseen http://www.glorianruokajaviini.fi/tarjous/

Maista 
ja rakastu! 
6 kk 19,90 
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