
Alkos kundtidning 3  / 2012

De chilenska vinerna är populära som aldrig förr. 
En ny generation har tagit över. 

Nu är det svala hett.
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smakpar överraskar 

och erövrar
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kologiska produkter, rättvisemärkta varor och närmat är minsann 
en megatrend. Turisten i Sommarfinland har inte kunnat undvika 
sympatiska ekobodar och närtorg. Matens och dryckens ursprung 
intresserar, och man fattar också köpbeslut utgående från dem. Det 

känns bättre, det må sedan gälla vardagsmat eller något lyxigare till en fest. 

OCKSÅ ALKOS KUNDER frågar allt oftare efter ekologiska och rättvisemärkta varor. 
Under de senaste åren har till exempel efterfrågan på ekologiska viner för
dubblats årligen. Också sortimentet har ökat med efterfrågan, och nu omfattar 
Alkos sortiment redan över hundra ekologiska varor.

Boden för ekologiska och rättvisemärkta varor i Alko Arkadia har varit öppen 
sedan början av april. Boden har fått god respons av kunderna. 

Enligt en förfrågning vi gjorde i Boden i somras anser en klar majoritet av 
kunderna att det är bra eller mycket bra att de här varorna har samlats till 
en egen avdelning. Man var också nöjd med Bodens mångsidiga sortiment 
och försäljarnas kompetens.

Dessutom frågades kunderna om det vore bra att certifierade produkter 
skulle utgöra en egen grupp också i övriga Alkobutiker. 85 % av alla som svarade 
ansåg detta, och vi har fått motsvarande önskemål också via andra kanaler. 
Planeringen är redan på gång. Vi berättar om hur saken framskrider också 
i kommande nummer av Etiketten. Tack för responsen!

Trevlig höst!

Sari Karjalainen

Etiketti .fi  
Röd- och vitvinerna som säljs på Alko 

har indelats i smaktyper. Också om dem 
kan du läsa mera på adressen etiketti.fi.

Minsann en trend
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Insamlingen av vinpåsar 
fortsätter i Åbotrakten
Våren 2011 testades hur insatspåsarna med aluminiumskikt som finns inne 
i vinboxar kan återvinnas. I experimentet deltog bortemot 30 Alkobutiker i 
Åbo med omnejd.

På basis av den respons man fick från kunderna beslutade man att fortsätta 
med insamlingen. Från och med juli i år har kunderna kunnat returnera alla 
Alkos vinpåsar av aluminium. Man har också kunnat returnera insatspåsarna 
från vinboxar, både de av klarplast och de av  aluminium. Också kranarna av 
plast kan returneras med påsen. Kartonghöljet från boxarna läggs i vanliga 
insamlingspunkter för returkartong.

Alkos återvinningspartner Lassila & Tikanoja levererar påsarna till cement-
industrin för återvinning.

Insamlingslådorna finns i samband med Alkos returautomater eller 
i Alkobutiken. 

UTVECKLINGSARBETE
MED HJÄLP AV AUDITION

Utgångsläget för miljöfrågor har nu audi-
terats, det vill säga kartlagts, i närapå 80 
Alkobutiker. Auditionerna inleddes i början 
av februari. Med hjälp av dem utreds också 
utvecklings- och förbättringsbehov, samti-
digt som man identifierar goda förfaranden 
som är värda att spridas till andra butiker.

Personalen har ofta bra förbättringsidéer 
i bakfickan. Som speciellt viktiga upplevs 
sånt som har att göra med avfallssortering, 
papperskonsumtion och elsparande.

Med hjälp av auditionerna samlas 
värdefull information speciellt för använd-
ning inom butiken samt som underlag 
för utvecklingsarbete vid olika enheter på 
huvudkontoret.

MODEPROJEKT UTSÅGS TILL ÅRETS MAHIS-GRUPP 

Ett modeprojekt för flickor i Gustav Adolfs har valts till Årets Mahis-grupp. ”Mahis” är ett finskt slanguttryck för 
chans. Flickorna i åldern 13–15 år stajlade och sydde nya kläder av gamla plagg och tyger. Dessutom arrangerade 
de en modeuppvisning med dansnummer, café och lotteri. 

I bakgrunden verkade kommunens ungdomsväsen och 4H-föreningen. Gruppen valdes bland de 81 grupper 
som i fjol fick Mahis-stöd av Nuorten Akatemia, en landsomfattande förening som stödjer ungdomarnas aktivitet. 
Vid valet beaktades att projektet hade varit framgångsrikt med att stärka de ungas kontroll över sitt eget liv och 
skapat nya vänskapsband. Alko har stödjat Mahis-verksamheten sedan år 2000. 

FOTO KALLE PARKKINEN

I modeprojektet del-
tog Jonna Talvinen (t.v.), 
Riikka Talvinen, Anna- 
Mari Tonteri och Anja-
Sisko Tonteri.

i tar ansvar

Den här spalten presenterar samhällsansvarsfrågor som är viktiga för Alko.

REDAKTÖR ANU PIIPPO 
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Insamlingen av vinpåsar 
fortsätter i Åbotrakten

Jalasjärvi 
bäst av sju
I våras kartlades hur stor så kallat 
kolspår de olika Alkobutikerna sätter. 
I undersökningen deltog sju butiker 
på olika håll i landet.

Av de undersökta butikerna hade 
butiken i Jalasjärvi i Södra Öster- 
botten det minsta kolspåret. Butiken 
flyttade i fjol in i ett nytt lågenergihus.

De största miljöeffekterna av bu-
tikerna uppstår av uppvärmningen, 
elkonsumtionen, transporterna 
och avfallet. 

Ändrade sommaren 
dina alkoholvanor?
”Vanligtvis gillar jag 
rödvin. På som-
maren har jag bytt 
till lättare vit- eller 
rosévin. I somras 
hittade jag också 
de österrikiska 
vinerna. Kanske 
har jag druckit 
mousserande vin lite oftare, för under 
sommarens lopp blev det en del fester 
och träffar. Öl bryr jag mig inte riktigt 
om, med undantag för svagt 
belgiskt fruktöl. Sommaren ändrar 
alltså inte mina alkoholvanor speciellt 
mycket – jag njuter av gott sällskap och 
god mat sommar som vinter. Mängden 
ändras inte väsentligt på sommaren, 
dryckerna blir bara lättare och svalare. 
Nu börjar jag längta efter mörka höst-
kvällar och varm kakao.”

” Den kalla, men 
regniga sommaren 
ökade i varje fall 
inte min alkohol-
konsumtion. På 
stugan har jag för 
vana vanan att 
ta några öl efter 
bastun, men 

i somras kändes det inte naturlig på 
grund av att det regnade nästan alla 
dagar vi var på stugan. På sommaren 
deltog jag några gånger i volleyboll-
gängets bastukväll. I övrigt har min 
alkoholkonsumtion minskat jämfört 
med tidigare år. Kräftsäsongen har varit 
försenad i år, så jag söker fortfarande 
ett lämpligt vitvin i Alkos sortiment. 
Snapsen har väntat ända sedan hösten 
2011, för då hoppade jag över hela 
kräftskivan.”

Elisa Muraja, 30,
konsthantverkare

Antti Sipilä, 46, 
lektor

Hur Alko har lyckats med sitt 
intressegruppssamarbete 
och sitt samhällsansvar har 
kartlagts i en undersökning 
som riktade sig till beslutsfat-
tare som är viktiga ur Alkos 
synpunkt. Dessa tillfrågades 
vilka förväntningar de har på 
samarbetet och vilka synpunk-
ter de tycker är viktigast för 
Alkos samhällsansvar.

Alko har ett utmärkt renom-
mé. Det starkaste delområdet är 
kvalitet: verksamheten upplevs 
vara pålitlig och varorna och 
kundservicen högklassiga.

Alkos monopolställning har 
starkt stöd bland beslutsfattarna. 
Dessutom är det alkoholpolitiska 
ansvaret enligt beslutsfattarna 
Alkos grunduppgift och vikti-
gaste utvecklingsområde.

ALKO FICK GOD RESPONS AV BESLUTSFATTARNA

Hur bra lyckades verksamheten: kvaliteten
Hur bra beskriver följande påståenden Alko: (%, n = 52)

Alko har ett gott renommé

Alkos verksamhet är pålitlig

Alkos varor är högklassiga

Alko utvecklar hela tiden sin verksamhet

Alkos kundservice är högklassig

Antalet Alkobutiker och -ombud
i glesbygden är tillräckligt

Kan inte 
säga-svar

mycket väl
ganska väl
någorlunda  
ganska/mycket 
dåligt

Nästan alla beslutsfattare uppskattade att Alko har ett gott renommé. Man upplever att Alkos verksamhet 
är pålitlig samt att varorna och kundservicen är högklassiga. Åtta av tio upplever att Alko utvecklar sin 
verksamhet hela tiden. Av beslutsfattarna omfattade 78 % åsikten att antalet Alkobutiker och -ombud 
i glesbygden är tillräckligt. En del (12 %) anser att antalet Alkobutiker är otillräckligt. Undersökningen 
utfördes av Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy.

8

50 48 2

59 41 2

52 46 2

67 29 4 2

14 68 16 2

40 38 10 12

4

I landets nord-
liga delar har 
transporterna 
en större relativ 
andel.

Informationen 
används för att 
utveckla Alkos miljö- 
system, för butiks-
planering och då 
man överväger var 
en butik placeras.
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Banbrytare
i nya världen

TEXT MARKO PASANEN VINGÅRDSBESÖK OCH FOTO VIENA RAINIO
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Viña Tabalí har tre 
vingårdar i Limarí
dalen. På bilden den 
mest avlägsna av 
dem, Talinay.



NÅS MED METRON: COUSIÑO-MACUL

Santiago ligger i Maipodalen, omgiven av Anderna. Bergen som 
omger staden gör den till en av världens vackraste huvudstäder. 
Det är ironiskt att de samma, dramatiskt vackra bergen hindrar 
luftväxlingen och ger upphov till stadens värsta gissel, smogen.

Å andra sidan gör Anderna Maipodalen till ett gynnsamt 
område för vinodling. Den kalla bergsluften lägger sig över staden 
på natten och balanserar upp de brännheta dagarna.

I Maipodalen verkar också vinhuset CousiñoMacul, som har 
cirka 400 hektar där fördelat på två vingårdar.

Man kan inte undvika ordet traditionell då det blir tal om 
CousiñoMacul. Vinhuset grundades 1856, och är därmed det 
äldsta i Chile. Vinhuset har också alltid varit i familjen Cousiños 
ägo.

”Traditionerna är inte det enda vi bygger vår verksamhet på, 
men visst är företagets 150 år av historia ett av våra trumfkort. 
För kunderna är kvaliteten givetvis viktigast, säger vinmakaren 
Gabriel Mustakis.

CousiñoMacul producerar viner av många olika slags druvor, 
men Mustakis anser att husets styrka ligger i dess prisbelönade 
cabernet sauvignon. Han vill ändå påminna att man inte gör vin 
för kritikerna, utan för alla vänner av goda smaker, och för att vinet 
skall avnjutas till god mat.

Santiago har vuxit ut så att den äldre av CousiñoMaculs två 
vingårdar, Macul, numera nås med metron. Den yngre av 
gårdarna, Buin i Alto Maipo, inköptes efter tre år av letande. 
Buin koncentrerar sig på odling av gröna druvor, ett undantag 
i Maipodalen. Gården och dess produktionsmetoder är moderna 
i jämförelse med Macul, där historien är påtaglig. På Macul kon
centrerar man sig för närvarande på att producera ett signaturvin 
som har lanserats till husets 150årsjubileum.

Den nya generationen 
av vinproducenter i Chile 
vågar ta risker. Till landets 
styrkor hör också dess rena 
växtförhållanden och  
engagemanget för hållbar 
utveckling.
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 hilenska 
viner har numera ett gott renommé och 
de är populära. Den gynnsamma situ-
ationen kan härledas från 1990-talet, 
då man både planterade nya vinstock-
ar och investerade i ny teknologi för vin-
framställning. För plantering valde man 
främst Cabernet Sauvignon, Merlot och 
Carmenère, druvor som gav fylliga och 
frukt iga viner. Också europeiskt kapital 
och framgångsrika vinproducenter från 
gamla världen landsteg i Chile, såsom 

Lafite-Rotschild och Miguel Torres.
Genom att begränsa uttaget och 

genom att lagra vinet på franska ekfat 
lyckades man ge vinerna nyanser som gav 
löften om en ändlös potential. De chilen-
ska vinerna, med merlotvinerna i spets-
en, fick dock framför allt rykte om sig 
som viner med hög kvalitet i förhållande 
till priset, viner vars köpare inte behöver 
frukta några överraskningar.

Den nuvarande producentgenera-
tionen siktar dock högre än så.

Svalt är hetast
”Det har skett tydliga förändringar under 
de senaste tio åren”, säger Michael Cox, 
europarepresentant för den chilenska vin-
industrins intresseorganisation Wines of 
Chile.

”Det har lanserats bättre vin från bätt-
re områden. De flesta vingårdarna ligger 
närmare kusten, och å andra sidan också 
närmare Anderna”, karakteriserar Cox.

De viktigaste vingårdarna ligger i 
närheten av huvudstaden Santiago. 



Gabriel Mustakis 
är vinmakare på 
Cousiño-Macul.

Söker man sig
söder ut längs den 
chilenska kusten 
kommer man till 
Chiloéön. Där kan 
man bekanta sig med 
en träarkitektur som 
avviker från den i 
resten av landet.

3/2012 ETIKETTEN 9

Anderna är starkt 
närvarande på 
vingården Macul, 
som dock kan nås 
lätt med metron 
från Santiago.

I Rapel i Colchagua
dalen arrangeras 
skördefest i mars. 
Här tävlas det i 
vinframställning med 
traditionella metoder.



EMPANADAS MED 
KÖTT OCH SVAMP

Empandas, små pastejer med fyll
ning av köttfärs, russin och oliver är 
populära smårätter i Chile. Här gör vi 
köttfärspastejer i samma anda, men 
fyller dem med finländsk superfood 
– svamp. Som en smaksouvenir från 
Chile kryddar vi fyllningen med chili. 
Och när vi serverar våra empanadas 
med pebre – en fräsch sallad på 
tomat, lök och gurka – har vi skapat 
en perfekt lunch eller kvällsrätt. 

ca 10 småpastejer 
eller 1 rektangulär paj

•  1 pkt (400 g) djupfryst pajdeg
•  1 lök
•  1–2 vitlöksklyftor
•  ½–1 milda chilibönor
•  3 msk rybsolja
•  200 g köttfärs
•  ca 1 dl förbehandlad svamp, 

t.ex. trattkantareller eller svart 
trumpetsvamp

•  ½ tsk paprikapulver
•  ½ tsk spiskummin (jeera)
•  ca 1 tsk salt
•  ca ½ tsk svartpeppar ur kvarn
•  3 msk finklippta örter, t.ex. 

bladpersilja, koriander eller 
gräslök

•  1 ägg
•  Till pensling: 1 ägg

1. Börja med fyllningen. Skala och 
finhacka löken och vitlöksklyftorna. 
Skiva eller tärna chilin. Fräs lök och 
chilihacket i olja i en stekpanna. 
Tillsätt köttfärsen och bryn den. Rör 
om då och då. Tillsätt den fintärnade 
svampen, kryddorna och örterna. 
Rör om väl. Tillsätt ägget.
2. Kavla ut den tinade degen till en 
tunnare platta på ett mjölat bord. 
Ta ut rundlar t.ex. med en stor 
kaffekopp.
3. Skeda ut 1–2 msk fyllning på varje 
degrundel. Pensla kanterna med 
ägg. Vik degen till en halvmånsfor
mad pastej och nyp omsorgsfullt 
ihop kanterna.
4. Lägg pastejerna med sömmen 
uppåt på ett bakplåtspapper på 
en bakplåt. Pensla med ägg och 
grädda ca 15 minuter i 225gradig 
ugn. Servera med pebre.

Beredning av svamp:
Om du använder färsk svamp 
borstar du den ren och skär den i 
munsbitar. Stek svampen i olja tills 
vätskan har dunstat. Du kan också 
använda konserverad svamp i 
saltlag. Skölj i så fall svampen väl så 
att pastejerna inte blir för salta. Om 
du använder torkad svamp skall 
den blötläggas och få rinna av före 
den steks.

PEBRE, CHILENSK 
TOMATSALLAD

• ½ gurka 
• 1 ask (250 g) körsbärstomater
• 1 sommarlök med skaft
• 1 chiliböna av det mildare slaget
 

Sås: 
• 1 msk socker 
• ½ tsk (fling)salt
• 3 msk citronsaft
• 1 msk rybsolja
•  1 dl finklippt koriander eller 

bladpersilja

1. Skala, fröa ur och tärna gurkan. 
Klyv tomaterna. Skiva vårlöken med 
skaften. Skiva eller tärna chilin.
2. Sammanslå såsingredienserna 
och rör ner blandningen bland 
grönsakerna. Rör om väl.
3. Låt dra på svalt ställe i minst en 
halv timme innan serveringen.

Dryckförslag:
Mat och vin från samma område 
passar ofta ihop. Så även i detta 
fall. Till de chilenska empanadas 
serverar vi ett mjukt, fruktigt rödvin 
på druvan Malbec från Chile.

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN, FOTO LAURA RIIHELÄ, GLAS OCH DRYCKFÖRSLAG ALKO
SERVETT STOCKMANN ÖVRIGA SERVIS ÄR FOTOREKVISITA

Empanadas, pastejer med köttfärs, 
och pebre, tomatsallad, är popu-
lära smårätter i Chile. En version i 
finländsk smak skapar du genom 
att blanda in säsongssvamp i 
fyllningen.
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Om du önskar kan du 
tillsätta en färsk, tärnad 

avokado i salladen. 
Det rundar av 

smaken.



Vin odlingen har också sträckt sig längre 
norrut mot den snustorra Atacamaöknen 
och mot den mera regnrika södern.

Den ledande tanken bakom expansio-
nen är svalka. I närheten av havet kom-
mer svalkan från den kalla Humboldt-
strömmen, i närheten av Anderna från 
den svala luften som sveper ner från de 
snöklädda bergstopparna. Med tempera-
turväxlingar försöker man få druvor med 
högre halt av syror, som är livsviktiga för 
strukturen speciellt hos gastronomiska 
viner, alltså viner som avnjuts till mat.

”Helt nyligen har det dessutom också 
uppstått en hel rad alldeles små boutique-
vinhus”, fortsätter Cox.

”Den nya generationen syftar framför 
allt till att uttrycka regional och stil-
mässig mångfald. Inte bara nya odlings-
områden, utan också innovationer inom 
produktionen samt experiment med nya 
druvor och vinstilar är viktiga för utveck-
lingen.”

Nya druvor
Landets mest odlade – och tills vidare mest 
framgångsrika – druva är Cabernet Sau-
vignon, åtföljd av Merlot och Carmenère, 
som har blivit en signaturdruva för Chile. 
Under det senaste årtiondet har man dock 
experimenterat friskt med nya druvor.

”Druvor från södra Rhône, såsom 
Carignan, Mourvèdre, Petit Verdot och 

I UTKANTEN AV ÖKNEN: VIÑA TABALÍ

Limarídalen ligger 500 kilometer norr Santiago.
Närheten till Atacamaöknen är uppenbar: här regnar det bara 
några gånger om året.

”Tack vare torkan förekommer det knappast några som helst 
sjukdomar på druvorna, vilket underlättar vår övergång till ekolo
gisk odling”, berättar vinmakaren Felipe Müller på Tabalí.

Övergången till ekologisk odling inleds planenligt 2012 och tar 
cirka tre år.

Viña Tabalí grundades 1993. Vinhusets odlingar är fördelade 
på tre vingårdar, som sammanräknat täcker 350 hektar. Två av 
vingårdarna ligger i samband med gårdscentret, och den tredje, 
Talinay, lite längre bort.

Även om druvorna för Tabalís bäst kända viner kommer från 
de två närliggande gårdarna, har Müller ett specialförhållande 
till vingården Talinay. Enligt Müller ligger vingårdens hemlighet 
i kombinationen av en kalkrik jordmån och det unika klimatet i 
Limarí.

”Man kan urskilja jordmånens mineraler i de här vinerna. 
Kombinationen är unik”, säger Müller.

Mest odlas det Syrah. För närvarande har Viña Tabalí en 
provodling på 2000 meters höjd i Anderna.

”Jag tror att Anderna besitter en enorm potential. Druvorna som 
odlas där bjuder med säkerhet på intressanta överraskningar”, 
förutspår Müller.

Provodlingen omfattar flera druvor. Till exempel Cabernet Franc, 
Petit Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre och Tempranillo är 
sällsynta i Chile.

”Att druvorna odlas i en helt ny jordmån gör projektet unikt och 
innovativt”, kompletterar Müller.

Vinet lever 
på exporten
Chile lever på exporten – av vinerna 
hamnar para 30 procent på inhemska 
bord. Man söker ständigt nya växtplatser 
för vin och experimenterar med nya 
druvor och metoder.

De rena förhållandena erbjuder fina 
möjligheter till ekologisk och biodynamisk 
odling. Inom den chilenska vinodlingen 
har man också i stor utsträckning gått 
in för produktion som stödjer en hållbar 
utveckling.
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Felipe Müller svarar 
för vinproduktionen 
på Viña Tabalí.

Flamingorna trivs 
på saltsjön mitt i 
Atacamaöknen.



Santiago

Malbec, verkar lovande”, räknar Cox upp, 
”och enligt min åsikt har Syrah den störs-
ta potentialen.” 

Cox tror att till och med Pinot Noir kan 
visa sig trivas utmärkt i Chile. Resultaten 
kan dock utvärderas först när vinstockar-
na har nått mogen ålder.

Att vinodlingarna har flyttat ut till sva-
lare områden har varit till gagn också för 
vitvinsdruvorna. Dessutom har intressan-
ta mousserande viner dykt upp på mark-
naden.

BARA EKOLOGISKT: VIÑEDOS EMILIANA

Det är höst på södra halvklotet. Det är tidig morgon, men här 
på vinhuset Emiliana i Casablancadalen har nattens kyla redan 
förbytts i en stekande hetta. Närheten till Stilla havet tillsammans 
med bergskedjan Cordillera de la Costa svarar för att natten i dalen 
är sval och fuktig. Det bidrar till att druvorna mognar långsamt.

”Tack vare de svala nätterna i Casablancadalen trivs de gröna 
druvorna förträffligt här”, berättar José Guilisasti, vd för Emiliana.

Utöver ägorna i Casablanca har Emiliana vingårdar i fyra andra 
vindalar, sammanlagt på över tusen hektar.

Viñedos y Bodegas Santa Emiliana, grundad i mitten av 1980 
talet, var det första vinhuset i Chile som tog upp ekologisk odling. 
Det skedde 1998, samtidigt som vinhuset antog namnet Viñedos 
Emiliana. Emiliana producerar både ekologiskt och biodynamiskt 
vin, och har förbundit sig till ansvarsfull verksamhet också på 
andra delområden.

”Vi har visat att naturenlig odling inte utesluter en högklassig 
och framgångsrik företagsverksamhet. De certifikat vi har erhållit 
visar att vi gör saker och ting rätt.”

Speciellt stolt är Guilisasti för utmärkelsen Company of the Year, 
som den brittiska tidskriften The Drink Business tilldelade Emiliana i år.

När Emiliana inledde sin verksamhet, var tanken att skapa ett 
vinhus av ett helt nytt slag. Emiliana fortsätter på den inslagna 
vägen. Också idag odlar Emiliana druvor som är sällsynta i Chile, 
såsom Petit Verdot, Mourvèdre, Grenache och Tempranillo. 
Druvorna provodlas för ögonblicket i olika dalar, för att se var de 
trivs bäst.

Viena Rainio arbetade i Chile våren 2012 utsänd av CIMO, 
Centret för internationellt personutbyte.

En ljus framtid
Framtiden byggs givetvis upp också med 
den tidigare framgången och det goda för-
hållandet mellan pris och kvalitet som 
grund. Den nya generationen av vinprodu-
center har ett grundmurat självförtroende.

”De vill ifrågasätta, ta risker och 
sätta sin egen prägel på världen. De har 
ännu mycket arbete framför sig, men in-
om den snara framtiden får vi lära oss att 
tänka om då det gäller chilenska viner”, 
sammanfattar Michael Cox. E

Santiago
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Gammalt 
vinland
En välsignelse kan ha många 
anleten. De chilenska vinod
larna lovprisar det iskalla havet, 
Andernas sargade toppar och 
Atacamaöknen. De alla höll vinlu
sen på avstånd från de chilenska 
vingårdarna då parasiten ödelade 
vingårdar på annat håll i världen. 
Det torra klimatet besparade Chile 
också från de svampsjukdomar 
som pinade vinstockarna i mera 
gynnsamma klimat. 

I stället för med vinsjukdomar 
begåvade Europa Chile med 
en våg av vinodlare som blivit 
arbetslösa. I bagaget hade de 
sin kompetens och erfarenhet. 
Medan de övriga vinländerna 
kämpade för att överleva, upp
levde de chilenska vinerna sin 
första exportboom i slutet av 
1800talet.

Hundra år senare, i början av 
1970talet, hade framgångarna 
på vinfronten dock förskingrats i 
landets interna politiska och eko
nomiska tumult. Då efterfrågan 
på vin minskade hann man på 
sina håll redan ersätta vinstockar 
med andra grödor.

Nu är läget i landet stabilt, och 
erfarenheter från andra länder 
tillämpas fördomsfritt. Samtidigt 
drar man nytta av landets egna 
starka sidor: det rena vattnet, 
luften, ljuset och jordmånen.
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Stillahavskusten 
fylls på sommaren av 
semesterfirare, men 
under vintermåna-
derna är det svårt att 
hitta ett livstecken.
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En dryck kan framhäva aromerna i maten, men den kan 
också få en hel måltid att verka fadd. Bara man ägnar  
lite tid till att tänka igenom vad som går till vad, kan man 
skapa ett perfekt äktenskap mellan mat och dryck. 

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN FOTO LAURA RIIHELÄ 
DRYCKFÖRSLAG TAINA VILKUNA / ALKO

Perfekta 
smakpar 

lassiska par, såsom getost och sancerre, 
gåslever och sauternes samt kaviar och 
champagne har uppfunnits för länge 
sedan. 

Bakgrunden till dem torde ligga i en 
långvarig kulturbunden samlevnad  – där 
man har tyckt om till exempel fiskrom, 

har man sökt fram en lämplig dryck till den. Närmat, 
som just nu är så trendigt i vinproducerande länder, 
är något man har tytt sig till sedan tidernas morgon. Det 
har varit lätt att kombinera den lokala drycken med en rå-
vara som växer helt intill. 

Man kan alltid förlita sig på gamla, be prövade 
kombinationer. En sådan är en robust biff av entre côten 
med en röd bordeaux. För omväxlings skull är det lönt att 
prova också nya alter nativ, till exempel en klassisk lök-
soppa med ett överraskande vin, eller en elegant pinot 
noir i kombination med en delikatess från 1970-talet. 
Den som vågar  kan prova helt ny kombinationer, såsom 
capresepaj med en mousserande prosecco eller champagne.
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Enligt ett gammalt talesätt är kontanter och svart 
alltid på modet. Listan kunde kompletteras med 
en saftig biff, pommes frites och béarnaisesås. 
Den härliga klassiska portionen är himmelskt 
god, speciellt om köttet kommer från en biffras, 
såsen är hemlagad, pommes fritesen är dubbel
friterad och vinet är en röd bordeaux.

ENTRECÔTE
4 portioner

• 4 skivor av utskuren entrecôte
•  flingsalt, svartpeppar ur kvarn

Till stekning:
 •  olivolja och smör

1. Ta ut köttet i rumsvärme minst 30 
minuter före stekningen. 
2. Stek biffarna ca 2,5 minuter på 
båda sidorna i het blandning av 
smör och olja. Då är biffarna ännu 
vackert rosa inuti. Om du inte har 
en stor stekpanna kan du steka bif
farna i två omgångar eller samtidigt 
i två stekpannor.
3. Salta och peppra biffarna på båda 
sidorna efter stekningen. 
4. Servera med béarnaisesås och 
pommes frites. Också grönsallad 
eller kokta grönsaker sitter fint i 
portionens rena smakvärld.

Béarnaisesås
4 portioner

• 1 liten schalottenlök
• ½ dl vitvin
• ½ dl vitvinsvinäger
• några kvistar timjan
• 2 rumsvarma äggulor
• 120 g varmt smält smör

1. Skala löken och hacka den 
fint. Lägg hacket i en kastrull 
tillsammans med vinet, vinägern 
och timjanen. Koka upp och koka 
sakta vidare tills ca ¾ dl av vätskan 
återstår. Låt svalna. Sila vätskan i en 
skål av metall.
2. Ställ skålen i vattenbad, alltså i 
en kastrull med vatten som kokar 
sakta. Vattnet får inte nå upp till 
skålens kant. Häll äggulorna i skålen 
och vispa med elvisp tills såsen 
tjocknar.
3. Lyft skålen från kastrullen. Häll i 
litet av smöret i taget under fortsatt 
vispning tills såsen är tjock och allt 
smör använt. Täck såsen med folie 
om du inte använder den genast. 
Du kan ställa tillbaka såsen i kastrullen 
men lyft då bort kastrullen från spisen.

DUBBELKOKTA 
POMMES FRITES
4 portioner

• 6–8 Rosamunda-potatisar
• ca 1 l rybsolja
• ca 1 tsk flingsalt

1. Tvätta potatisarna omsorgsfullt 
och torka dem. Skär potatisarna 
i ca 6  x 1 cm stora pinnar eller smala 
klyftor.
2. Värm upp oljan till 150 grader i en 
kastrull. Mät temperaturen med en 
köttermometer.

3. Koka en näve med potatis åt 
gången 5–10 minuter. Lyft upp 
potatisbitarna och låt dem rinna av 
på hushållspapper.
4. Höj oljans temperatur till 180 
grader. Koka potatisbitarna en 
gång till tills de är gyllengula. Låt 
potatisbitarna rinna av och salta. 
Med den här metoden blir pommes 
fritesen godare. 

Dryckförslag: Rödvin av många 
slag passar till entrecôte, men det 
verkliga klassiska valet är bordeaux. 
Köttet tämjer också aggressiva 
tanniner, och vinet har tillräckligt 
friska syror med tanke på fettet i 
såsen och potatisen. En nyare och 
i flera fall förmånligare klassiker är 
argentinsk malbec, ett mörkrött 
rödvin, som skapat till kraftfullt kött.   
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CAPRESEPAJ
ca 10 bitar

•  1 pkt (400 g) djupfryst pajdeg 

Fyllning:
•  ca 3 msk röd eller grön pesto
• 375–500 g mozzarella
• 4–6 (klas)tomater
• 1 msk olivolja
• 1 tsk vit balsamvinäger
•  (fling)salt, svartpeppar ur 

kvarn 
• några blad basilika

1. Tina degen och kavla den lite 
tunnare. Lägg den i en lösringsform 
(ca 24 cm i diameter) eller en 
rektangulär form (ca 15 cm x 30 cm).
Lägg ett bit bakplåtspapper på 
degen och fyll med torkade ärter 
för att hindra att kanterna faller ner 
under gräddandet.
2. Grädda pajbottnen ca 15 minuter 
på mellersta falsen. Avlägsna 
pappret och ärterna och grädda 
ytterligare ca 10 minuter eller tills 
bottnen är genomgräddad och 
vackert gyllenbrun. Låt den svalna.
3. Fyll pajen strax innan du serverar 
den. Bred ut peston på bottnen. 
Skiva mozzarellan och tomaterna. 
Ringla olivolja och sprätta ut lite 
vinäger på ytan. Salta och peppra. 
Garnera med basilikablad. 

Dryckförslag: Sallad i capresestil 
passar fint till vitvin, så en mousse
rande italiensk prosecco är en trev
lig överraskning med pajen. Vinet 
har stark internationell medvind och 
är okomplicerat italienskt sällskap till 
pajen. Till en snäppet finare fest kan 
man välja champagne. En fruktig 
roséchampagne är vacker i glaset 
och sitter fint i pajens smak och 
färgvärld. 

Caprese är en för många redan bekant sallad på 
tomat och mozzarella. En ny och överraskande 
variant skapar du genom att lägga upp sallads  
ingredienserna på en gräddad pajbotten. 
Ännu större blir överraskningen om vinet är 
en trendig prosecco. Ingenting hindrar heller 
att fylla glasen med mousserande vin eller 
roséchampagne, en veritabel delikatess.
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SIKGRATÄNG MED 
VALNÖTER OCH ÖRTER
4 portioner

• 1 liten schalottenlök
• 1 vitlöksklyfta
• ca 1 ½ dl färska brödsmulor
•  ca 1 dl finhackad bladpersilja 

eller gräslök
•  1 ½ dl rostade valnötter eller 

andra nötter
• ca 1 dl olivolja
•  ca 600 g filéer av ljus fisk,

t.ex. sik eller gös
•  (fling)salt, svartpeppar ur kvarn

1. Värm ugnen till 180 grader. Skala 
och hacka löken. Lägg den i en mixer 
tillsammans med brödsmulorna, 
örterna och nötterna. Kör till grovt 
kross. Tillsätt oljan och kör så mycket 
att krosset och oljan blandas.
2. Bena ur filéerna och lägg dem på 
bakplåtspapper i en ugnsfast form. 
Salta och peppra lätt. Tryck ut massan 
på. Om du önskar kan du ringla lite 
olja till på anrättningen.
3. Stek 8–15 minuter beroende på 
hur stora och tjocka fiskfiléerna är. 
Servera med kokta gröna bönor 
som du snabbt har fräst i lite olja i en 
stekpanna. Också smörat potatismos 
sitter väl med siksmaken.

Dryckförslag: En knastrande torr 
pilsner är en förträfflig matdryck, 
och i den här rätten erhåller nötens 
fyllighet och fiskens saftighet stadga 
av pilsnerns humle. Om man vill 
att maten entydigt skall inneha 
huvudrollen, väljer man en ljus lager 
till den gratinerade fisken. 

Den ljusa fisken med 
sin milda smak får 
ett läckert flor av 
nötter och örter. 
Tillsammans med en 
gyllengul pils bildar 
rätten en elegant 
middag.
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En traditionell löksoppa
är perfekt höstmat, 
speciellt då den 
görs matigare med 
ostgratinerat bröd. 
Ingrediensera är 
förmånliga, och den 
gamla klassikern över-
raskar då den serveras 
med en torr sherry 
vars nötiga smak 
framhöver den milda 
löksmaken.

FRANSK LÖKSOPPA
4–6 portioner

•  ca 700 g (ca 1 l) schalottenlök
• 3 vitlöksklyftor
• 3 msk smör
• 2 msk rybsolja 
• 1 tsk salt
• ½ tsk socker
• 3 msk vetemjöl
• ca 1 ½ l (ekologisk) grönsaks- 
 buljong
• 1 dl vitvin

Till servering: 
• 8–12 baguetteskivor
• 3 msk olivolja
•  ½ solovitlök eller 3 vanliga
 vitlöksklyftor
•  ca 1 ½ dl god riven ost

(t.ex. comté)

1. Skala löken och skiva den tunt. 
Fräs skivorna ca 15 minuter i 
oljan och smöret under lock i en 
kastrull på svag värme. Öka till 
medelvärme, tillsätt saltet och 
sockret. Rör om i blandningen 
emellanåt. Fortsätt tills bland-
ningen är snyggt gyllenbrun.
2. Strö mjölet i kastrullen och stek 
några minuter.
3. Koka upp grönsaksbuljongen 
i en annan kastrull och häll den i 
lökblandningen.
4. Tillsätt vinet och koka ca 30 
minuter under lock på svag värme.
5. Pensla olja på baguetteskivorna 
och gnid in dem med vitlök. Strö 
riven ost på skivorna. Grilla 
skivorna på översta falsen i en 
ca 200-gradig ugn i ca 5 minuter 
eller tills osten smälter och får en 
snygg färg.

6. Lägg brödskivorna i bottnen 
på sopptallrikarna. Portionera ut 
soppan. Du kan strö mera riven ost 
på varje portion.

Dryckförslag: Ett starkvin till 
soppan är en trevlig överraskning. 
En länge lagrad, nötig sherry 
(amontillado, oloroso eller palo 
cortado) är fjärran från söt ”tant-
sherry”. Många anser att sherry är 
världens mest undervärderade, 
och kanske också därför förmån-
ligaste kvalitetsvin.
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Den eleganta vin 
klassikern pinot 
noir hamnar här i 
sällskap med en rustik 
överraskare, kyckling 
”cordon bleu”. En 
minutbiff av kyckling 
fylld med lufttorkad 
skinka och ost är en 
bastant läckerhet. 
Vinet balanserar fint 
upp rättens fett så att 
maten och drycken 
bildar en förträfflig 
helhet.

KYCKLING 
”CORDON BLEU”
4 portioner

•  4 okryddade minutbiffar av 
kyckling

•  (fling)salt, vitpeppar ur kvarn
•  4 skivor god ost (t.ex. blå -

mögel ost, taleggio eller 
gruyère)

•  4 skivor lufttorkad skinka

Till panering:
• ca 1 ½ dl vetemjöl
• 2 ägg
• ca 3 dl skorpmjöl

Till stekning:
• ca 1 dl rybsolja

1. Salta och peppra kycklingbiffarna. 
Lägg en ostskiva och en skinkskiva 
på varje biff. Vik biffen dubbel och 
kläm ihop med besked. Fäst gärna 
med cocktailpinnar för att osten inte 
skall läcka ut under stekningen.
2. Placera vetemjölet, de lätt 
uppvispade äggen och skorpmjölet 
i var sin djup tallrik. Vänd varje biff 
först i vetemjöl, sedan i ägg och 
sedan i skorpmjöl. 
3. Stek biffarna ca 5 minuter på 
var sida i olja på moderat värme. 
Kontrollera före serveringen att 
köttet är genomstekt. Servera med 
t.ex. rotsaksmos och grönsallad.

Dryckförslag: Delikatessen från 
1970talet gör en överraskande 
comeback på den kulinariska kartan 
när den kombineras med en pinot 
noir från Côte d'Or i Bourgogne. 
Vinets fruktighet och friska syror 
passar fint till både den lätta 
kycklingsmaken och den feta 
skinkan och osten. Ett förmånlig 
are alter nativ är en pinot noir 
i bourgognestil från Nya Zeeland. 
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Mörk 
lager är 
höstens öl 
När hösten kommer 
är det dags att smaka 
på mörka lageröl med 
karamelliga, rostade 
och maltiga toner. 
På matbordet får 
säsongens råvaror gott 
sällskap av mörkt öl. 

en finländska ölvännen kan 
fröjd as över årstiderna. I som
marhettan njuter vi av uppfrisk
ande veteöl, och med hösten går 

vi över till mörkt lageröl med arom atisk 
maltighet. Det sitter perfekt i de mörknan
de kvällarna. 

Mörk lager är en mycket traditionell öl
typ på kontinenten. Både ljus och mörk 
lager har uppstått i Tyskland och Tjeckien. 
De mörka ölen är dock äldre än sina 
gyllen blonda systrar, för produktionen 
av ljus malt kom igång ordentligt först på 
1800talet.

Mörk lager har hållit sina positioner 
speciellt i Bayern och norröver i Thüringen. 
I regionens otaliga bybryggerier smakar det 
mörka ölet, dunkles, precis som det smaka
de på gammelfarfars tid.

Från Tysklands östra delar kommer en 

TEXT MIKKO SALMI ILLUSTRATION MIKKO VÄYRYNEN

Landskapsbryggerierna 
i Republiken Tjeckien 

berättar också om 
regionens historia.

”
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egenartad mörk lager, schwarzbier. Det
närapå svarta, rostde, torra lagerölet för 
osökt tankarna till irländsk stout. Numera 
bryggs öltypen världen över.

Doft och smak
Mörkt öl är en vanlig ingrediens i soppor 
som man hittar i kokböcker från tyska 
kloster med  bryggerier. Ölet tillsätts först 
i slut skedet av matlagningen, och det får 
sällan koka. Mörk lager kan med fördel 
provas också i såser. 

Flytande bröd torde vara den term som 
bäst beskriver smaken och doften i mörk 
lager. Upptäcktsresan till öldofternas värld 
kan gärna utgå från mörka lageröl, för här 
kan man lätt urskilja aromer av karamell,  
sirap och rostat rågbröd. I de mörk are 
varianterna framträder också grädd
kola, kaffe och lakrits. Då kan mången 

finländare känna  igen sig: Det här doftar 
ju memma!

Då man bedömer smaken på mörk lager, 
balanseras den milda sötman från malten 
upp av en återhållsam humlebeska. Den ger 
ölet stadga utan att göra det för beskt. Mörk 
lager är ofta elegant balanserad.

 
Tjeckisk ölhistoria 
Landskapsbryggerierna i Republiken Tjeck
ien berättar också om regionens historia. 
Bryggeri museet kan ha kvar en port med 
röd stjärna från tiden då landet ännu var 
känt som Tjeckoslovakien. Då var ölproduk
tionen koncentrerad till några få städer, och 
kvaliteten var inte den bästa möjliga, berättar 
lokala ölvänner. 

Nu har sakerna ändrats. På många 
bryggerier inleds presentationen av verk
samheten handgripligen vid källorna: 

 

Mörk lager har hållit 
sina positioner speciellt 
i Bayern och norröver 

i Thüringen.

”
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3. Stek köttet 12—15 minuter 
i 175-gradig ugn eller tills en 
köttermometer visar på 52 grader. 
Då är köttet vackert rött inuti. Svep 
in köttet i aluminiumfolie och låt 
det dra sig cirka 10 minuter före 
serveringen.

Mörk ölsås
• 2 schalottenlökar
• ½ morot
• 2 msk smör
• 1 msk farinsocker
• 1 dl mörk lager
• 2 dl kraftfull köttbuljong
• 1 msk balsamvinäger
• steksky från köttet
• salt
•  (såsredning, t.ex. Maizena)

1. Fräs lök- och morotstärning-
arna en stund i smör i en kastrull. 
Tillsätt farinsockret och fräs tills 
smöret har smält.
2. Tillsätt ölet, köttbuljongen och 
balsamvinägern. Låt såsen puttra 
sakta utan lock cirka 1 timme 
eller tills cirka hälften av volymen 
återstår.
3. Tillsätt avslutningsvis stekskyn 
från hjortköttet. Sila såsen, salta, 
och red av såsen om du önskar.

TEXT RAISA KARILAINEN
FOTO LAURA RIIHELÄ
DRYCKFÖRSLAG OCH GLAS ALKO
TALLRIK OCH BESTICK STOCKMANN,
TYGSERVETTEN ÄR FOTOREKVISITA

Risotto med pumpa
• 300 g tärnad pumpa
• 2 msk olivolja
• ½ tsk salt
• 1 medelstor lök
• 3 msk olivolja
• 2 ½ dl risottoris
• 1 dl torrt vitvin
• 10–12 dl hönsbuljong
• 1 msk smör
• 1 dl riven parmesanost
• ½ dl finklippt bladpersilja

1. Skala pumpan och skär den i 
små tärningar. Lägg tärningarna 
i en ugnsfast form. Tillsätt 2 msk 
olivolja och saltet. Stek i 200- 
gradig ugn cirka 20 minuter.
2. Hack löken och fräs hacket
i 1 msk olja i en vid kastrull. Tillsätt 
riset och fräs ytterligare en liten 
stund. Häll i vitvinet, lägg på locket 
och låt småputtra på svag värme 
tills vitvinet har sugits upp av riset.
3. Låt risotton koka på svag 
värme tills riset mjuknar. Rör om 
emellanåt och tillsätt ca 1 dl av 
hönsbuljongen i taget.
4. Sväng ner de ugnsbakade 
pumpatärningarna i den färdiga 
risotton. Smaksätt risotton med 
smör, parmesan och persilja. Salta 
mer vid behov.

ROSTAD HJORTFILÉ
MED ÖLSÅS OCH 
PUMPARISOTTO

Mörk lager är ett bra dryckesval 
till fylliga kötträtter, såsom mörkt 
kött i gryta, vilt eller grillat. Då 
kommer öltypens lite söta och 
fylliga aromer till sin rätt. Receptet 
är beräknat för fyra.

Rostad hjortfilé
•  ca 800 g hjortytterfilé
• 2 msk olivolja
• 6 torkade enbär
• 2 färska rosmarinkvistar
• salt
• grovmalen svartpeppar
• 1 ½ dl mörk lager

1. Ta ut köttet i rumsvärmen i god 
tid. Avlägsna eventuella hinnor 
och bryn köttet på alla sidor i 
olivolja i en het panna. Lägg köttet 
i en ugnsfast form.
2. Krossa enbären i till exempel en 
mortel. Finfördela rosmarinen och 
gnid in kryddorna i köttet. Strö lite 
salt och svartpeppar på ytan. Häll 
ölet i formen.

Hjortfilén kan ersättas 
med rostbiff på lamm 
eller innerfilé av nöt.
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besökaren får veta hur många vattenkällor 
bryggeriet har. 

All traditionell lager bryggs helst i 
mjukt vatten, alltså vatten med låga mi
neralhalter. I ett lagerland som Tjeckien 
har öltypen många namn beroende på 
färgnyansen. Termerna granát och jantar
står för bärnstensfärgat, medan tmavé och 
černé är mörkbruna och svartaktiga.

En ölexkursion till slottsområdet i Prag 
för länge sedan lärde eder reporter att 
färgen inte saknar betydelse. I ölstugan 
Flygande Oxen, bakom en rökridå och in
klämd mellan storvuxna och högljudda 
gubbar, fanns en kort bänk som var reserve
rad för turister. Reportern beställde en god 
mörk lager, fick den, njöt i stora drag och 
vågade äntligen titta skyggt omkring sig.

Vad hade karlarna i glaset? Bara gyllen
gul lager. Turisten smuttade försynt ur sitt 
krus och sökte med ögonen en annan vän 
av mörkt öl. Och visst fanns där en sym
patisk gumma på bortemot hundra år. Mörk 
lager var av tradition kvinnfolksdricka.

Turisten var smått förlägen. Tur nog bör
jar den här säregna segregationen vara his
toria.

 Malten ger färg och smak
Mörkt öl kräver mörk malt. Maltens färg 
bestäms i sin tur av rostningsgraden. När 
man vill att ölet skall bli svart tillsätter man 
becksvart färgmalt, som har rostats i över 
200 grader i mälteriet. Mellan helt ljus och 
kolsvart malt finn otaliga alternativ bland 
vilka bryggmästarna kan ösa nyanser, 
dofter och smaker till sina öl.

Redan namnet münchnermalt berät
tar att maltens ursprung är tysk. Den är en 
aning mörkare och mera aromatisk än van
lig ljus pilsnermalt, som utgör grunden för 
allt öl. Varifrån wienermalt kommer är kan
ske inte så svårt att gissa sig till.

För finländarna har ordet münchner 
blivit bekant under vintersäsongerna, då 
de inhemska bryggerierna skämmer bort 
ölvännerna med sina jul och vinteröl, som 

är kopparbruna och har hög maltighet. Jul
tidens lager i münchnerstil platsar fint på 
det finländska julbordet.

Öl, svamp och vilt
Vilket öl till vilken svamp, funderar upp
lysta ölvänner. Och inte förgäves, för mörk 

lager passar fint till svamp. En förklaring 
kan vara att ölet är fylligt och aningen sött. 
Samma egenskaper garanterar att mörk 
lager går fint också till kinesisk mat. Det 
må sedan handla om sötsur sås eller sås på 
svarta bönor, så går det alltid att hitta ett 
lämpligt mörkt lageröl.  

I sällskap med vilt lyser mörk lager upp. 
Till exempel öl till älgstek, korv på hjort
kött eller rådjursfilé skall gärna ha en kraf
tig maltighet.

Grillmat kan förutsätta till exempel de 
mustigt rostiga tonerna i schwarzbier. 
All slags korv och surkål, leverrätter och 
söta såser gillar mörk lager. Man skall inte 
heller glömma den urbayerska rätten 
schweinshaxe, stekt grislägg med peppar
rotssås. E

Ekoöl har etablerat  
sig också i Finland
Alko introducerade sitt första ekologiska öl år 2001. Sedan dess 
har efterfrågan på ekoöl ökat stadigt. Deras popularitet har ökat 
inom alla kundgrupper, men speciellt hos åldersgruppen 25–45 år. 

”Ekologiskt öl har fått ett starkt fotfäste i Finland”, säger 
Mika Kauppinen, varug ruppschef för öl och cider på Alko.

”Vi välkomnar ekoöl varifrån de än kommer. För ögonblicket 
rymmer sortimentet ekoöl från Finland, Tyskland, England, 
Danmark, Belgien och Österrike.”

Minst 95 procent av råvarorna i ekoöl måste vara ekologiskt 
odlade. EU har auktoriserat ekoinspektörer med rätt att utfärda 
certifikat för producenterna. Alko kräver ett sådant certifikat för att 
klassificera ett öl som ekologiskt.

Stämmer sinnesbilden att ekologiskt är det samma som dyrt?
”Öl är enligt min uppfattning allt som allt plånboksvänligt. Man 

kan inte heller säga att ekoöl vore dyrt. Det stämmer, att råvaran 
är värdefullare på grund av den begränsade tillgången, och det 
ökar priset något. Men också prestigevarorna säljs till tämligen 
skäligt pris.”

Kunderna har i år visat stort intresse för mera speciella öl. 
De inhemska småbryggeriernas specialöl till Alkos 80-årsjubileum 
var en framgång, och enligt Kauppinen fick de massor av positiv 
respons.

”Öl från såväl inhemska som utländska småbryggerier är viktiga 
för oss i och med att efterfrågan utvecklas. Säsongerna och de 
olika öltyperna för med sig omväxling och uppmuntrar till att 
prova olika slags öl i olika sammanhang. Ju bättre man känner 
ölet, desto mer uppskattar man den här svaga alkoholdrycken och 
desto bättre förstår man att njuta av den på ett ansvarsfullt sätt.”

I sällskap  
med vilt 

 lyser mörk  
lager upp.

”



Hintaan sisältyy
•	Lufthansan	ja	South	Africanin	
	 reittilennot	turistiluokassa
•	ohjelman	mukaiset	majoitukset	kahden	
	 hengen	huoneessa
•	ohjelman	mukaiset	ateriat	(8	x	aamiainen,	
	 7	x	lounas,	3	x	illallinen)	
•	ohjelman	mukaiset	kuljetukset,	retket	ja	viininmaistajaiset
•	paikallisten	englanninkielisten	oppaiden	palvelut
•	Essi	Avellanin	kaksi	viiniluentoa	paikan	päällä
•	matkaisäntä	Hannu	Jaakkolan	palvelut	koko	matkan	ajan
•	palvelupalkkiot	englanninkielisille	safarioppaille	ja	
	 kantajamaksut	hotelleissa

Hintaan sisältyy
•	lennot	Finnairin	lennoilla	turistiluokassa
•	lentokenttä-	ja	satamakuljetukset
•	5	yön	Välimeren	risteily	Barcelonasta
•	täysihoito	ja	palvelumaksut	laivalla
•	yöpyminen	Barcelonassa	sis.	aamiaisen
•	ohjelmassa	mainitut	retket	ja	viininmaistajaiset
•	suomenkielisten	oppaiden	palvelut	kohteissa
•	matkaisäntä	Hannu	Jaakkolan	palvelut

Ilmoitus

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

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

Hinta: 

3760 e/hlö

Hinta: 

2050 e/hlö

 24 h verkkokaupasta www.lomalinja.fi  

Viini- ja safarimatka 
Etelä-Afrikkaan 
12.–22.2.2013 Välimeren viinit   

29.4.–5.5.2013 ja 4.–10.5.2013
Lähde maistelemaan Etelä-Afrikan 
laadukkaita viinejä ja nauttimaan viini-
maasta ja sen upeasta luonnosta. Matkalla 
tulee tutuksi myös Kapkaupunki ja Hyvän-
toivonniemi. Ajamme maailman pisintä 
viinitietä (Route-62) läpi viinialueiden ja 
jatkamme rannikkoa pitkin kohti Port 
Elisabethia. Lopuksi rentoudutaan malaria-
vapaalla safarilla, jossa kaikki Afrikan ns. 
"Big Five" -eläimet saattavat näyttäytyä.

Viiniluennot Essi Avellan
Matkaisäntänä Hannu Jaakkola

Barcelona ja maailmankuulu Torresin viinitila, 
Etelä-Ranskan viinit, Toscana ja Chianti - siinä osa 
Euroopan viiniparhaimmistosta pähkinänkuoressa. 
Ja  lopuksi vielä Roomaan nauttimaan suur-
kaupungin tarjoamista kulttuurielämyksistä ja 
ostosmahdollisuuksista. Matkustat Royal Caribbeanin 
Liberty of the Seas -aluksella. Matkan 

hintaan sisältyvät kaikki: lennot, 
viinikierrokset kolmessa eri viini-

maassa, viininmaistajaiset, risteily, 
laivan upea viihdetarjonta sekä 
laivalla kaikki mahdolliset ateriat 
varhaisesta aamiaisesta 
yöruokaan. 

Matkaisäntänä Hannu Jaakkola

Katso viinimatkamme: 
www.lomalinja.com/viinimatkat

Essi Avellan

Hannu Jaakkola
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Vad är ett bra svampvin?
Hösten är en tid för svamp och 
kvällssitsar. Sari Häkkinen på 
Alkobutiken i Graani, S:t Michel, 
berättar vilka drycker som passar 
till svamprätter och raclette.

TEXT ANU PIIPPO FOTO PAULA MYÖHÄNEN OCH CORBIS

Grundprincipen är att svamp och vin går ihop 
utmärkt. Valet av dryck beror på svampsorten 

och hur rätten tillagas.
Till marinerade champinjoner och champinjon

sallader smakar det med ett friskt italienskt vitvin. 
Om champinjonerna ingår i en gräddig sås eller 
pastarätt, faller valet på till exempel en lite ekig vit 
chardonnay eller en röd merlot.

Ett bra val till en mörk sås på skogssvamp är till 
exempel en röd pinot noir. Svampgratäng är flexibel 
vad drycken beträffar. Till den kan man prova ett lätt 
vitvin, till exempel en pinot blanc, eller en oekad eller 
lätt ekad chardonnay, som också passar till murkel
stuvning. Om man föredrar rödvin kan man välja till 
exempel en beaujolais eller merlot.

Om vitvin har använts vid tillagningen av risotto, kan 
drycken gärna vara en chardonnay från Piemonte. Om 
kokspadet innehåller rödvin, är en spänstig barbera 
från Piemonte ett gott val.

Passar svamp och vin ihop?

Till sällsynta rätter med tryfflar lönar det sig att välja  
ett högklassigt rödvin. Utmärkta alternativ är allt från 
en pinot noir från Bourgogne till en valpolicella ripasso 
från Venetien. Klassiska vinval till rätter med vita 
tryfflar är mogen barolo och barbaresco.” E

”

Vad är raclette för nåt?  
Vilket vin skall jag välja?

Raclette är en populär mat på kvällssitsar i Schweiz men också i de franska och 
italienska alptrakterna. Rätten utvecklades bland schweiziska herdar, som hade 

för vana att smälta ost på bröd eller potatis i värme från lägerelden. Numera tillagas 
raclette på eldrivna raclette-bordsgrillar. Proceduren är i sig själv ett trevligt program-
nummer. Som tillbehör serveras förutom potatis och bröd också till exempel syltlök, 
oliver, champinjoner och skinka.

I Schweiz är drycken till raclette te eller det lokala vitvinet fendant. Andra till stilen 
lämpliga viner är österrikisk grüner veltliner och tysk kabinett-riesling. Den som gillar 
rödvin kan prova lätta rödviner, till exempel beaujolais och pinot noir från Alsace.”

”

På den här 
spalten besvarar 
Alkos personal

frågor kunderna
ofta ställer.
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Höstens skörd 

Årets tredje nummer av Etiketten dyker upp 
i Alkobutikerna i början av september och ger
plats för nästa nummer av tidningen i slutet
av november. Alltid aktuell information om
mat och drycker hittar du på Etikettis finsk- 
språkiga sidor på etiketti.fi.

Etiketten och etiketti.fi ger
tips för en stämningsfull höst.

Kalendern
27.9 – 29.11
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SÄSONGSMAT OCH -DRYCK
Varje årstid har sina egna mat - 
rätter och drycker. När lagade 
du senast en burgundisk kött-
gryta? Eller en saftig kålpaj? 
Hur vore det med äppelplättar 
som omväxling? Recept till de 
här och många andra rätter hit-
tar du på alko.fi/matochdryck.

APERITIFER
En	aperitif	är	egentligen	en	aptitretande	
dryck.	I	Mellan-	och	Sydeuropa	intas	
aperitifen	på	en	restaurang	och	ibland	
också i hemmet. Då vet gästerna att de kan 
titta in för ett glas med lätt tilltugg. Också 
Jaakko Selin skriver om aperitivo
i sin kolumn på sidan 31 av tidningen.

GLÖGG
Glöggsäsongen i Alkobutikerna 
inleds första veckan i oktober. 
Då avslöjar hyllorna vilka 
nyheter man har hittat på i år. 
Glögg kan också kokas hemma, 
eller så piffar man upp den 
hemkokade glöggen lite med 
inhandlad vara.
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också i hemmet. Då vet gästerna att de kan 

GLÖGG
Glöggsäsongen i Alkobutikerna 
inleds första veckan i oktober. 
Då avslöjar hyllorna vilka 
nyheter man har hittat på i år. 
Glögg kan också kokas hemma, 
eller så piffar man upp den 
hemkokade glöggen lite med 
inhandlad vara.
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LEVANDE LJUS
Då vädret svalnar och kvällarna mörknar 
känns tanken på att sitta inomhus igen 
lockande. Samla vännerna kring en trevlig 
kväll med mat, drycker och levande ljus. 
Ju närmare julen kommer, desto juligare får 
dukningen, rätterna och dryckerna vara. 
Kom också ihåg recepten som under årens 
lopp har ingått i Etiketten, till exempel på lätt-
lagade bröd med rom och smetana. Receptet 
kan du söka fram på alko.fi/matochdryck.

 

15.11

KOMMENTERA TIDNINGEN
På etiketti.fi kan du också ge respons om 
den förnyade tidningen. Genom att klicka 
på en länk kommer du till en webbenkät 
där du bland annat kan rösta på den mest 
och minst intressanta artikeln i tidningen. 
Förfrågningen är på finska, men du kan 
gärna utvärdera Etiketten också på svenska. 
De som lämnat sina kontaktuppgifter deltar 
i en utlottning. I enkäten som rör nummer 
3/2012 av Etiketti består priserna av Alkos 
Unik-artiklar. Det går att svara ända tills det 
nästa numret av tidningen utkommer 29.11.

Nästa 
nummer av

Etiketten	
utkommer

29.11

OKTOBERFEST
Oktoberfest,	som	varje	höst	
går	av	stapeln	i	München,		
är	med	sina	miljoner	besökare	
världens	bäst	kända	ölfestival.	
Samma	namn	används	för	
ölevenemang	också	på
annat	håll	i	världen	
Alko	markerar	festsäsongen	
genom	att	i	september	
lansera	fem	oktoberfestöl
i	sina	butiker.

SÅ HÄR ANSÅG MAN
I fortsättningen är det möjligt att tycka till om aktuella 
frågor på Etikettis webbsidor på adressen etiketti.fi.
I den första läsarenkäten frågade vi vilka bords- 
drycker som är finländarnas favoriter på sommaren. 
Den största favoriten visade sig vara vitvin, och nästan 
lika många röster erhöll mousserande vin. Som trea 
kom rosévin.

SÄSONGSÖLEN KOMMER
Försäljningen av de efterlängtade vinter- 
och julölen börjar under veckorna 45 
och 46 i mitten av november. 
I år består sortimentet av hela 23 sä-
songsöl av olika typer, bland annat stark 
lager, bocköl, porter och specialöl, 
för användning både vid njutningsfulla 
ögonblick och på julbordet, 
och hela vintern ut. 

Tredje torsdagen  
i november 

är en av vinårets 
mest efterlängtade 
dagar. Då inleds 
världen över försälj-
ningen av de första 
beaujolaisvinerna 
av årets årgång. 
Vinerna från 
Beaujolais görs på 
druvan Gamay. 
De är lätta och 
friska rödviner, som 
matchar med lätt 
mat, till exempel 
en matpaj eller en 
grönsallad.
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U-kommissionen antog i våras, efter en lång 
förberedning, regler för naturenligt produce-
rade viner. Konsumenten har kunnat se för-
ändringen från början av augusti, då det blev 

tillåtet att börja sälja viner med den nya EU-märkning-
en för ekologiskt vin.

”Hittills har reglerna gällt produktionen av eko-
logiska druvor, och därefter har man följt de lokala 
ekoorganisationernas regler, så någon entydig 
definition för ekologiskt vin har det inte funnits. De 
gemensamma reglerna ligger i både producenter-
nas och konsumenternas intresse”, säger laboratorie- 
direktör Pekka Lehtonen vid Alkos laboratorium för 
alkoholkontroll, ACL.

Alkos försäljning av ekoviner fördubblades under 
fjolårets lopp, och utgör nu cirka fem procent av all vin-
försäljning. Sortimentet omfattar cirka 70 ekologiska 
viner.

Lehtonen är också känd som naturfotograf. Han har 
med glädje lagt märke till att det blir allt trendigare att 
ta hänsyn till naturen och att uppskatta naturlighet.

”Intresset för naturen och dess välmående syns 
i kundernas önskemål.”

Du vet vad du köper
Också hittills har man kunnat köpa viner som gjorts 
på naturenligt odlade druvor, men kraven på till-
verkningsprocessen har växlat. En del har tillverkats 

TEXT JOHANNA PAASIKANGAS-TELLA
ILLUSTRATION MIKKO VÄYRYNEN, FOTO SUSA JUNNOLA

Ekologiskt vin 
fick äntligen 
definition

Vad är ekologiskt vin gjort av? 
Av en ren jordmån, naturenlig 
skadeinsektsbekämpning 
och en noggrant definierad 
tillverkningsprocess.
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i enlighet med kraven i den nya förordningen, men i 
en del har till exempel svaveloxidhalten eller vissa för-
faranden i samband med produktionen inte uppfyllt 
förordningens krav.

Sulfiter är svavelföreningar som används som 
konserveringsmedel bland annat i torkad frukt. Den 
nya ekovinsförordningen begränsar sulfit halten i torrt 
ekologiskt odlat rödvin till 100 och i torrt vit- och rosé-
vin till 150 milli gram per liter. Viner som inte är eko-
logiska får inne hålla 50 milligram mera. I söta eko - 
viner måste sulfithalten förbli 30 milligram mindre än 
i ett konventionellt vin av samma söthetsgrad.

”Det viktiga här är att vi i fortsättningen vet vilka 
maxgränserna är. Oftast är svavelhalten mycket 
mindre än vad gränserna skulle möjliggöra. Också 
hittills har ekovinerna i medeltal innehållit något 
mindre svavel än vanliga viner. För ekoviner har 
man dessutom begränsat värmebehandlingen samt 
användningen av filtrering, jäst, klarningsmedel och 
tanniner”, säger Lehtonen.

Väderleken kan fortfarande i en begränsad mån 
inverka på framställningen av ekoviner. Lehtonen 
konstaterar, att enskilda odlare dock inte kan göra 
undantag på eget bevåg. För att ett från förordningen 
avvikande förfarande i tillverkningen skall godkännas 
krävs beslut av en lokal myndighet.
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Till sin kemiska sammansättning avviker ekovinerna 
knappast från vanliga viner, och det är inte nödvändigtvis 
möjligt att skilja ekovin från vanligt med laboratorie-
metoder eller smaktest. Lehtonen berättar dock om en 
undersökning han medverkade i för ett tiotal år sedan. 
Då hittade man högre halter av en fenolsammansättning 
i ekovin än i vanligt vin. Sammansättningen ifråga anses 
vara ett av de viktigaste skyddsämnena.

”Hypotesen var, att då man inte får använda kemiska 
bekämpningsmedel för att skydda ekovin mot parasiter 
och växtsjukdomar, tvingas druvan skydda sig genom att 
själv utveckla naturliga skyddsämnen mot mögel.”

Från traditionella områden
De största producenterna av ekovin i Europa är Spanien, 
Frankrike och Italien. I vart och ett av länderna odlas eko-
vin på drygt 50 000 hektar, vilket är några procent av vin-
odlingarna. De här traditionella vinländerna har förstärkt 
sin satsning på ekologisk odling under de senaste fem 
åren, för under den perioden har produktionen av ekovin 
fördubblats.

”På sina ställen har man gått över till ekologisk odling av 
flera skäl. Man vill värna om miljön bättre, och konsument- 
erna har börjat föredra ekologiska produkter, men dess- 
utom tycks naturenliga metoder på vissa områden resulte-
ra i kraftigare vinstockar än vad man får med konvention- 
ella metoder.”

Utanför Europa är regleringen av ekologisk vinproduk-
tion varierande. Enligt Lehtonen når man på sina håll upp 
till bestämmelserna i den nya EU-förordningen. 

”När produktionsmetoderna kan verifieras kan också 
viner från tredje länder säljas med ekomärkning inom 
EU.”

”Hos oss på ACL syns förordningen om ekovin som helt 
vanligt arbete. Vi analyserar viner precis som hittills och 
följer med att de nya bestämmelserna efterföljs.” 

Ekologisk odling är inte något man kan ta upp i all hast, 
för man måste odla druvorna naturenligt i tre år innan de 
duger för ekovin. I Finland produceras inget druvvin och så-
ledes inte heller några ekoviner i förordningens mening. E

TVÅ MÄRKNINGAR
I ÖVERGÅNGSSKEDET

Vinerna som har godkänts och 
märkts enligt den nya förord-
ningen kom till Alko i början av 
augusti. Ekoviner märks med 
EU:s ekologiska logotyp, där 
EU-stjärnorna bildar en lövfigur 
på grön bakgrund.

Laboratoriet 
har hög 
vinkompetens
Alkos laboratorium för alkoholkontroll 
(ACL, Alcohol Control Laboratory) är 
Finlands officiella, internationellt ackredit - 
erade laboratorium inom alkoholbranschen. 
Laboratoriet undersöker regelbundet 
varorna i Alkos sortiment. Utöver rutin mässig 
kvalitetskontroll analyserar laboratoriet bland 
annat eventuell förekomst av främmande 
ämnen och halten av tillsatsämnen, såsom 
konserverings medel och färgämnen, som 
kan ge upphov till bland annat allergiska 
reaktioner. 

Ytterligare information om ACL finns 
på adressen alko.fi/acl/sw.

För viner fastställer ACL bland annat värdet 
för alkohol-, syra-, socker- och svaveldioxidhalt, 
pH, totalextrakt, densitet och specifik vikt.

”Vi följer EU-bestämmelserna och medver-
kar i Internationella vinorganisationen OIV:s 
kommittéer för ärenden som gäller analys 
av alkoholdrycker. Våra goda internationella 
kontakter hjälper oss också att få information”, 
säger laboratoriedirektör Pekka Lehtonen.

Lehtonen var åren 2006–2009 ordförande 
för OIV:s kommitté för analysmetoder, 
den första som inte kom från ett vin- 
producerande land. 

Under en övergångsperiod 
säljs också viner som har pro-
ducerats tidigare i enlighet 
med då gällande bestäm-
melser. De här vinerna förses 
med en märkning som tydligt 
avviker från den för egentliga 
ekoviner.

Om ett vin är framställt före 
31.7.2012 och inte uppfyller alla 

krav i den nya förordningen, 
är benämningen ”vin av ekolo-
giska druvor”. Dessa viner får 
inte märkas med europalövet. 
Så märkta viner får säljas 
tills lagret är utsålt. Därefter 
kommer det att finnas enbart 
vanligt vin och ekologiskt vin 
som motsvarar förordningens 
krav.

Ekovin märks i EU med 
den här symbolen.
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JAAKKO SELIN

Aperitivo med frittisvamp

”
Det vore värt att prova 
de här okomplicerade 
träffarna vid smårätter 

och ett glas.

aperitivo med happy hour svarade Paolo 
med en förnärmad blick. ”Ingenting säljs 
till halva priset och aperitivon handlar inte 
bara om att dricka. Då träffar man folk och 
förbereder magen inför middagen.”

Varannan centrumbar, restaurang, 
hotellvestibul och foajé i Bologna kon
kurrerade från och med eftermiddagen 
om vår uppmärksamhet med olika slags 
dukningar. På många ställen hade drycken 
ett fast pris. För femton euro fick man ett 
glas sodabitter, vin eller mousserande 
dito, och i priset ingick att man fick av
smaka alla tilltugg som erbjöds, givetvis 
i italiensk stil så att man tar lite av det ena 
och lite av det andra.

Här i Finland uppskattar man inte 
vanan att varje dag bli hängande på stan 
efter jobbet. Kanske kunde vi utveckla 
vår egen hemmahosaperitivo. En gång 

i tiden blev jag så tänd på idén att jag 
organiserade en aperitivoklubb med ett 
tiotal medlemmar. Vi utbyter tankar och 
knyter också nya bekantskaper när vi då 
och då träffas hemma hos varandra. En 
av oss har i uppdrag att ta med sig någon 
lugn och för tillställningen lämplig musik 
som ingen av oss andra känner. Det är den 
enda programpunkten på våra aftnar.

Som ett varningens ord måste jag 
dock säga att det är vanebildande. Om 
maten och drycken ser ut att leda till en 
kapprustningsspiral lönar det sig att varva 
ner. Idén med många av de italienska 
härligheterna kännetecknas ju av att de är 
enkla och lättlagade.

 Återhållsamhet är på sin plats också 
då man bygger upp arsenalen av drycker. 
Det sägs att italienarna har lärt sig att 
uppskatta kvalitetsviner per glas enkom 
tack vare aperitivon. Aperitivons röda 
hjärta är dock en bitter med sodavatten 
som blandning. Eller ett mousserande vin 
med persikopuré. Eller en vermouth med 
ananaskross. Eller…

Jag medger att jag har klafsat omkring 
på internet i jakt på aperitivorecept, 
med snålvattnet rinnande. Receptet på 
parmesanrullad frittisvamp är dock min 
egen aperitivohemlis, som jag tänker 
behålla för mig själv. E

IST
O

C
K

P
H

O
T

O

änk dig ett cocktailparty, där 
arbetsplatsteamen och helt okänt 
folk minglar korsan och tvärsan, 
med ett glas pärlande och färgglad 

dryck i handen. Alla pratar och kindpussar 
utdelas till vänster och höger. Och det 
bästa är brickorna med tilltugg som bärs 
in och ställs på borden, bardisken och 
fönsterbrädorna – små sandvikare och 
plockmat, cayennepepprade mozzarella
kulor, salviablad som limmats ihop med 
ansjovispasta, friterade champinjoner 
som rullats i riven parmesan... 

”Allt det här till priset för en drink”, 
suckade min studiekompis Paolo från 
Bologna då han drömde sig tillbaka till allt 
det goda.

Vi satt vid en nattlig lägereld i snöslottet 
i Kemi. Paolo skuffade svalnat renskav 
från den ena sidan av plåttallriken till 
den andra. Det var knäpptyst, och det var 
uppenbart att karln längtade hem.

”Det var en äkta italiensk aperitivo!”

 Nåväl, det tar förstås sin lilla tid att 
vänja sig vid alla kindpussarna, men det 
vore värt att prova de här okomplicerade 
träffarna vid smårätter och ett glas. Men 
så är också aperitivo ett fenomen som har 
spritt sig över hela världen.

När jag begick misstaget att jämföra 

olumnen
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et sedvanliga systemet såväl i Europa som 
på annat håll i världen är att vingårdarna 
samarbetar med importörer i olika länder, 
eller med agenter. Dessa förmedlar sina 

sam arbetspartners viner till köpare i respektive land, 
såsom till restauranger och butiker. Dessutom reser 
producenterna själv världen runt för att göra sina vi-
ner kända. 

Inom den franska vinregionen Bordeaux har man 
där emot alltid tillämpat ett system där vinproduk-
tionen och vinhandeln är åtskiljda. Handeln sköts av 
mellanhänder, lokala vinmäklare och négocianter,
medan de närapå 11 000 vinproducenterna inom 
Bordeaux koncentrerar sig på att odla och tillverka 
vinet. 

 ”På grund av de många mellanhänderna möter 
producenterna i Bordeaux och vinuppköparna samt 
konsumenterna på olika håll i världen sällan varandra. 
Förändringar kan dock vara på väg”, säger varuinfor-
mationschef Taina Vilkuna på Alko. 

Lite men dyrt
Lejonparten av bordeauxvinerna förs ut via vinmäklare 
och négocianter. Inom regionen verkar över hundra 
mäklare. De ställer upp avtalen mellan vinproducen-

ten och vinhandlarna och ser med sin professionella 
prestige till att avtalen hålls. 

Antalet négocianter uppgår till cirka 300. De har 
hand om grosshandeln med vin och kontakterna till 
vinuppköpare i olika länder. De lagrar också vin för  
senare försäljning, och kan specialisera sig på viner 
från ett bestämt område eller på en avgränsad varu-
grupp.

Mellanhänderna upprätthåller bilden av bordeaux - 
vin som något exklusivt. De påverkar till en del vilka 
prestigeviner som når Alkos hyllor, och i vilken mängd. 
Ur konsumentens synvinkel betyder det här att 
vinerna är dyra och att tillgången är begränsad.

En lång tradition
Systemet har en historisk förklaring. Bordeaux vid  
Atlantkusten har goda sjöförbindelser, och har 
varit en utskeppningshamn för viner i århundraden. 
Speciellt viktig var exporten på England. Handeln 
sköttes av négocianterna, som köpte upp vin av od-
larna, blandade till och lagrade varan, innan den 
skeppades ut på fat eller butelj.

Först på 1900-talet började det bli vanligare med 
att en vingård, som i Bordeaux kallas château,  kunde
tappa sitt eget vin på butelj.

Forskningsobjekt:
Bordeaux

De bland vinentusiaster eftertraktade bordeauxvinerna säljs på  
ett unikt sätt. Handeln med de här vinerna har fler mellanhänder än 

vanligt, och en stor del av vinerna säljs innan de har buteljerats. 

TEXT PIRKKO KOIVU FOTO MIKKO HANNULA OCH SUSA JUNNOLA
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Bordeauxområdet har tusentals vinproducenter, 
men bara en liten del av dem tillverkar prestigeviner 
som vinentusiaster jagar efter. Volymmässigt sett är 
det mesta som produceras vardagligt vin till överkom-
ligt pris. En del av négocianterna köper upp av dessa 
viner av sina kontraktsodlare och tappar dem på butelj. 
De säljs sedan med kända varumärken för förmånliga 
viner.

Ju fler mellanhänder, desto dyrare vara
”Mäklarens provision är vanligtvis två procent och 

négociantens 10–18 procent. Det här syns i vinpri-
serna, som också annars är på väg uppåt”, påminner  
Taina Vilkuna.

Den ekonomiska tillväxten på de expanderan-
de marknaderna har lett till en ökad efterfrågan på 
prestigeviner, för förmögna kunder i till exempel Kina 
suktar efter berömda märken och är beredda att betala 
priset. Priset på bordeauxviner har stigit kraftigt på 
2000-talet. 

Vinuppköparen Timo Tossavainen på Alko ger ett 
exempel: ”En butelj Château Mouton-Rothschild av 
årgång 2004 kostade 163 euro på Alko, medan årgång 
2009 kostade 880 euro”.

På motsvarande sätt har bordeauxviner i pris-
klassen 30–40 euro nu gått upp med 20–30 euro.

 
Bordeauxvin säljs redan 
innan det tappas på butelj
Prestigevinerna säljs som så kallade futurer innan de 
ens tappas på flaska. Den franska termen för vinhandel 
av det här slaget är en primeur. 

Varje vår reser vinköpare från olika länder till 
Bordeaux för att smaka på prover av den nyaste 
skördens vin som mognar på fat. Köpbesluten fattas 
i ett skede då vinet inte ännu är fullgånget, för dess 
verkliga karaktär framgår först efter år av mognads-
lagring. 

I våras provades årgång 2011 . Vinerna mognar 
på fat i 1–1,5 år före buteljeringen. I Alkos hyllor börjar 
de här vinerna synas under loppet av år 2014. 

”På basis av provningen ställer vi upp en egen lista på 
viner vi vill ha i Alkos sortiment. Vi får erbjudanden av 
ett stort antal négocianter, men priserna varierar inte 
nämnvärt”, berättar Timo Tossavainen. 

I futurhandeln fastslås priset först efter köp - 
beslutet. Köparen räknar med att få vinerna förmånlig-
are genom att köpa futurer, för åtminstone priserna på 
de bästa årgångarna stiger när de buteljerade vinerna 
i sinom tid kommer ut till försäljning.

Försäljningspriset påverkas av ekonomiska konjunk-
turer och årgångens kvalitet – goda årgångar kostar 
givetvis mer. Man väntar också på vinkritikernas om-

VÄRLDENS BÄST KÄNDA 
VINOMRÅDE

Man kan på flera grunder anse att 
Bordeaux är världens mest betydande 
vinområde. Dess årliga produktionsvolym 
understiger bara lite den för hela Tyskland 
eller Portugal. Över 60 procent av vin-
produktionen i Bordeaux består av enkelt 
vin – som regel rött – som säljs billigt på 
den franska marknaden. 

Bordeauxvinernas goda renommé 
bygger på regionens mest berömda 
viner, som är mycket eftertraktade. Man 
försöker kopiera de här vinerna på annat 
håll i världen, till exempel druvblandningen 
Cabernet Sauvignon–Merlot–Cabernet 
Franc kallas ofta ”Bordeaux-blend”.

De bäst kända röda bordeauxvinerna 
kommer från kommunen Haut-Médoc, 
Graves samt Saint-Émilion och Pomerol. De 
bästa söta vinerna kommer från Sauternes-
Barsac. De toppratade årgångarna från de 
förnämsta vingårdarna källarlagras ofta i 
årtionden innan de säljs.

Den traditionella 
handelskutymen för 
bordeauxvin kan 
förändras, säger 
varuinformations- 
chefen Taina Vilkuna.
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Nycklar till 
Bordeaux- 
området
•  1855. Året, då den fortfarande gällande 

Cru Classé-klassificeringen infördes 
i Haut-Médoc och Graves. Vingårdarna 
som producerade de bästa vinerna 
indelades i fem klasser enligt det dåva-
rande försäljningspriset. I den högsta 
kvalitetsklassen för rödvin, Premier Cru, 
placerades Château Margaux, Château 
Latour, Château Lafite och Château 
Haut-Brion. Listan kompletterades 1973 
varvid också Château Mouton-Rothschild 
upptogs i den högsta klassen.

•  Château. I Bordeauxregionen kallas en 
vingård alltid château – franska för slott – 
oberoende av om det finns ett slott eller 
kanske bara en sedvanlig produktionshall. 

•  Årgång. Även om Bordeaux har ett över-
vägande milt kustklimat, växlar vädret 
från år till år. Därför blir skörden inte lika 
god varje år, utan årgångarna skiljer sig 
från varandra. Viner av god årgång är 
dyrast. 

döme, och speciellt hur många poäng den amerikan-
ska Robert Parker ger ett vin.

 
Varje land har sin kvot
Négocianterna fördelar sin allokering egna landkvoter. 
Det här betyder att vinhandlaren lovar ett bestämt 
antal buteljer till ett visst land. För prestigeviner gäller 
att efterfrågan överträffar utbudet.

Alko införskaffar 20– 50 olika bordeauxviner i 
futurhandeln. De minsta partierna har en eller två 
lådor, alltså 12 eller 24 buteljer, och de största över tusen 
buteljer. Trots att priset på de här vinerna är höga, tar 
varorna fort slut i butikerna.

En köpare som utnyttjar sin allokering varje år kan 
tilldelas en större kvot. Hoppar man över ett år, kan 
man förlora sin allokering helt.

”För samlarna försöker vi årligen skaffa de bekanta 
varorna. Dessutom försöker vi hitta årgångens bästa 
viner i olika prisklasser”, säger Timo Tossavainen.   E

Bordeaux är det största 
vinodlingsområdet 
i Frankrike  och på 
många vis en förebild 
i hela vinvärlden. 
Området har flera 
subregioner  med egen 
ursprungsmärkning.

Timo Tossavainen, som svarar för 
inköp av franska viner till Alko, 
har bekantat sig med bordeaux-
systemet på ort och ställe. 

Paris
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inländsk vardaglig matkultur 
består av till exempel makaroni
låda, pizza, hamburgare eller 
charkvaror. De härstammar från 

olika perioder, och många av dem har kom
mit till Finland från andra länder. Profes
sorn i matkultur Johanna Mäkelä vid
Helsingfors universitet anser dock att de 
alla idag är finsk mat. 

”Finsk matkultur är vad och hur vi äter. 
Den avviker i nyanserna från matkulturen 
på annat håll, även om det ytligt betraktat 
inte skulle verka så”, säger Mäkelä.

Den finska matkulturen är alltså inte 
till alla delar gammal och traditionell. Till 
exempel seden att äta färska grönsaker, 
som idag anses vara en självklarhet, spred 
sig först på 1980talet. Då började många 
traditionella handelsträdgårdar att odla till 
exempel sallat i kruka.

Matkultur är  
en soppa med 
många kockar
Den finländska matkulturen har ändrats 
kraftigt under de senaste årtiondena.
Ändå är dess framtid inte hotad.

TEXT MIA HEMMING FOTO LEHTIKUVA OCH ISTOCKPHOTO 

50-TALET 60-TALET

•  Vin får en mera framträdande roll
•  Tomaten etablerar sig på matbordet 

•  Man börjar köpa en stor del av maten i butiken
•  Köttbullar blir vardagsmat

Klotgrillsmode 
från 1970-talet.

En man öppnar en 
konservburk med 
köttbullar i juli 1973. 
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”En annan av de senaste årtiondenas ny
komlingar är färdigmat, för den medverka
de till att frige kvinnlig arbetskraft för upp
byggandet av välfärdsstaten. Välfärds 
staten har fört med sig också skol och 
arbets platsmaten, och med dem är hemmet 
inte längre den enda platsen där man 
intar måltider. Dessutom har utbudet i mat
butikerna breddats.”

De naturenligt odlade produkterna in
troducerades bland den breda publiken 
under 1990talets lopp. Rättvisemärkta 
varor landsteg i Finland i början av 2000 
talet. Samtidigt ersatte den mexikan
ska mattrenden det italienska köket, som 
tidigare var populärt. Den mexikanska 
trenden har redan hunnit bytas ut mot den 
asiatiska.

Till de senaste nyheterna hör till exem
pel så kallade funktionella livsmedel, låg

70-TALET 80-TALET

•  Pizzerior och pizza blir vanliga 
•  Klotgrillen kommer till Finland

•  Det blir vanligt med kruksallad

” Valet av viner blev en viktig 
del av festförberedelserna på 
1980-talet, när Alkos sortiment 
blev bredare. Också nya, 
exotiska smaker erövrade 
matbordet.” 
Marjatta Hemming, 66, 
Helsingfors

kolhydratdieter, undvikandet av tillsats
ämnen och popuprestauranger som lever 
en dag. Allt som allt godtas nya mattrender 
idag lättare än förr.

Normerna förändras
Sedan 1980talet har familjerna inte nöd
vändigtvis samlats till en gemensam var
dagsmiddag. Ännu två årtionden tid ig
are höll man mattiderna strikt. Merja
Sillanpää, rektorn för medborgarinstitutet
Järvenpään opisto i Träskända, har forskat 
i den finländska matkulturen. Hon påmin
ner att matlagning har krävt tid och arbete 
speciellt på landsorten.

”Också i städer angav arbetet länge 
måltidsrytmen. Familjen åt när familje
fadern kom hem från jobbet. Ännu på 
1960talet var det norm att äta allt man 
hade på tallriken, annars fick man sitta till 

På 1990-talet kunde 
en middagsdukning 
ter sig till exempel så 
här (t.v.).

Adriano Vinciquerra 
grundade på 1960- 
och 1970-talen Finlands 
första pizzerior i 
Villmanstrand (ovan).

1970-talet förde med sig nya 
färger och former. Bilden är tagen 
i Venturo-huset, design Matti 
Suuronen.
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bords hela kvällen. Och om man försena
de sig från den gemensamma måltiden blev 
man utan mat”, beskriver Sillanpää.

Samtidigt fanns också andra normer.
”För damer i den högre socialklassen an

sågs det olämpligt att äta upp hela bakelsen, 
det kunde uppfattas som att man var glupsk. 
Normen tycks ha gällt bara kvinnor.”

På 1960talet krävde gott bordsskick också 
att man skulle uppträde lugnt då man åt. 
Man måste tacka för maten, och all mat 
skulle duga.

Det rådde ännu skillnader i matvanorna 
mellan landsorten och staden, och mellan 
olika socialklasser.

”På lantgårdar kunde man ännu på 
1970talet äta alla rätter från samma 
tallrikar, efterrättskompotten medräk
nat. Att välja tallrikar, glas och bestick 
enligt maträtt och dryck blev vanligt först på 
1980talet.”

Sedan 1970talet har man inte nödvän
digtvis varit tvungen att äta upp allt på 
tallriken. Då har det blivit viktigt att på 
något sätt visa att man har ätit färdigt. 

”Numera lägger man besticken på tallri
ken i riktningen klockan fem. Tidigare har 
de pekat på lunchtid eller klockan ett. Ännu 
en etikettbok från 1980talet godkände alla 
tre riktningarna.”

Vin var på grund av sitt relativt höga pris 
länge ett njutningsmedel för överklassen. 
På 1950talet började man upplysa folket 
om hur man kombinerar vin och ost. Man 
började också ge råd om hur man väljer vin 
till olika slags rätter.

”Överklassen har länge druckit finare 
bordsdrycker, det har varit ett sätt att mar
kera status.”

Maten i högsätet
Bordsvanor har många förklaringar. En av 
dem är att föräldrar som har lidit av brist 
på mat vill inpränta respekt för maten i 
sina barn.

En nyare motivering för den gemensam
ma måltiden är kvalitetstid. Merja Sillan
pää tycker att det inte är någon dum moti
vering.

”Inte behöver en gemensam måltid på 
vardagskvällarna betyda en andra varm 
måltid, det kan handla till exempel om 
ett litet gemensamt kvällsmål. Själv är jag 
däremot mycket enerverad över att man 
numera inte alltid tycks koncentrera sig på 
måltiden. Också annars skulle jag önska att 
man skulle respektera måltiderna – att man 
inte skulle hugga in på maten utan att vänta 
på de andra, och att man skulle äta lugnt”, 
säger Sillanpää.

Man behöver dock inte vara oroad för vår 
matkultur. Johanna Mäkelä anser att till 
exempel kockprogram och politiska linje
beslut om inhemsk mat berättar om att 
inställningen till finländsk mat inte är  
likgiltig.

”Man har alltid tagit olika slags mat 
intryck från yttervärlden, och i Finland 
har man tolkat dem på eget sätt. Det är en 
enbart positiv sak och berättar om att vi har 
en levande och livskraftig matkultur.” E

90-TALET 2000-TALET

• En ny guldålder för caféerna börjar
• Pasta blir ett begrepp

• Mattrenderna följer varandra i snabb takt
•  Försäljningen av rödvin överskrider försäljningen av vitvin på Alko.

” Jag serverar ofta olika slags 
sallader och plockmat på mina 
fester, och efterrätten består av 
en osttårta. Drycken jag bjuder 
på är ofta självblandad sangria 
eller boxvin.” 
Sinikka Tierna, 30, 
Tammerfors

Sushi och  wok
är redan många 
finländares favoritmat.

” Under studietiden på 
1960-talet och då jag arbetade 
som nyutexaminerad magister 
serverade jag ofta varma 
ostsmörgåsar med sallad. 
I salladen kunde jag blanda 
in ost eller medvurst. Ibland 
vankades en ostbricka med 
kex, ett för tiden nytt fenomen. 
Ibland gjorde jag små kött - 
bullar. Ibland hade vi frukt- 
sallad. Om vi drack kaffe, hade 
jag bakat små kanelbullar, om 
jag minns rätt, jag var en ivrig 
bagare då. Ett mindre sällskap 
kunde jag bjuda på hembakad 
pizza.”

Annikki Järvinen, 71, 
Tammerfors

Eldig chili  har landstigit
också hos oss.
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TEXT LINDA MARTIKAINEN FOTO LEHTIKUVA 

Tuomas gillar paltpotäter och bulgogi
Redaktör Tuomas Enbuske, färsk tvåbarnspappa, håller fast vid middagen.

Vilka smaker hör hemma på 
ditt höstliga matbord? 
Jag gillar svamp. Också 
äpplen och bär från egen 
trädgård äter vi på hösten, 
liksom också vilt.

Du kommer från Uleåborg. 
Hur ställer du dig till lokal
delikatessen rössypotut?*
Jag älskar paltpotäter. Det är 
synd att man inte vill hitta palt 
i sydfinska butiker. I Uleåborg 
säljer också alla småbutiker 
rössy. 

Vad är din hemliga last?
Jag förstår inte riktigt hela 
begreppet. Om jag vill äta 
eller dricka något så gör jag 
det. Jag drabbas aldrig av 
dåligt samvete för saken. 

Hur hårt håller du på 
mattiderna?
Ganska hårt Vi äter alltid mid-
dag vid samma klockslag.

Lagar du själv mat hemma? 
Tyvärr klarar jag inte riktigt 
av att laga nån mat. Jag äter 
väldigt ofta ute.

Är du ostvän?
Ja, men jag är inte ostsnobb.

Salt eller sött?
Absolut salt. Jag äter ganska 
lite sött.

Dina favoritdrycker?
Jag går efter tumregeln att ett 
vin som kostar lite över tian 
ofta har det bästa förhållandet 
mellan pris och kvalitet. Ett 
vin som kostar en femtiolapp 
är inte nödvändigtvis desto 

bättre. Jag köper också ofta 
specialöl på Alko.

I vilka sammanhang väljer 
du vin?
Numera oftast till maten. Det 
smakar trevligare så.

Ett smakminne du inte 
glömmer?
De är många. Det senaste 

För 4 personer

•  ca 800 g nötkött,
t.ex. ytterfilé

Marinad:
• 3 vitlöksklyftor
• 1 knippa vårlök
• 1 liten gul lök
• ca 1 dl soja
• ½ tsk svartpeppar
• 1 nypa salt
• 1 msk socker
• 2 msk sesamolja
•  2 msk rostade

sesamfrön

Till stekning:
 • olja

Strimla köttet och hacka 
löken. Rör samman 
ingredienserna för 
marinaden och lägg 
köttstrimlorna i den. 
Ställ i kylen för minst två 
timmar.

Stek köttet i grill eller 
stekpanna så att det blir 
mört och gott. Om du 
vill ha morötter i rätten 
tillsätter du dem i slut-
skedet av stekningen.

Bulgogi kan serveras 
med ris, eller insvept i 
sallatsblad.

Tuomas 
koreanska 
bulgogi
 

Tuomas Enbuske 
är ny bloggare på  

etiketti.fi

kunde vara en ofattbart bra 
koreansk restaurang i New 
York. Namnet har jag glömt. 
Där fick jag en jättegod 
kötträtt. E

*Rössy är blodpalt, och rössy-
potut en traditionsmat på potatis, 
blodpalt och fläsk, allt kokat i 
buljong eller mjölk. – övers. anm.

makminnen
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Jaana Turunen som 
tittade in i Arkadia 
uppskattar butikens 
ekologiska varor.

Ilmo Lario (t.h.) pratar om champagne 
och andra mousserande  
viner med butikschefen Timo Susi.

Rasmus Sundström 
har kommit för att 
köpa en värdefull 
present till sin vän, 
Dryckeskonsulten 
Jiri Hyvönen bistår 
vid valet. (t.h.) Också 
Anni Aro arbetar på 
Arkadia. (nedan)

ALKO ARKADIA
• Butiksyta: 1 200 m2 
• Adress: Salomonsgatan 1
• Avstånd från järnvägs- 
 stationen: ca 200 meter 
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Generös, elegant, kryddig, 
serviceinriktad

Alko Arkadia i Helsingfors med sitt breda specialsortiment är starkt serviceinriktad. 

TEXT MATTI VÄLIMÄKI FOTO SUSA JUNNOLA

yllig, silkiga tanniner, mogen 
bärighet, fikonkaraktär, elegant 
läderkaraktär, utsökt krydd ighet, 
elegant. Adjektiven som beskriver 

det röda kultvinet från Bordeaux får det att 
vattnas i munnen. Också priset är därefter: 
en butelj Château Latour av årgång 1990 
kostar  närapå 1 500 euro på Arkadia. 

Arkadia är Alkos flaggskeppsbutik. Den 
grundades för fem år sedan i moderna 
affärslokaler i Helsingfors centrum för att 
markera Alkos då 75-åriga verksamhet.

Sortimentet i Arkadia består av Alkos  
standardsortiment och beställnings-
sortiment samt butikens eget special-
sortiment. Det sistnämnda består för när-
varande ett par hundra varor, de äldsta är 
årgångsviner från 1960- och 1970-talet. 

”Vi kan ta in små partier, till och med 
bara en eller två buteljer, av specialvaror 
som inte kan tas med i standardsortimentet 
för alla Alkobutiker”, berättar Timo Susi, 
butikschef för Alko Arkadia.

”Varorna i specialsortimentet publice-
ras på vår webbsida en vecka innan försälj-
ningen inleds. När försäljningen börjar är 
det ibland en liten kö framför dörren. Vi 
säljer specialvaror också över hela landet 
så att kunden betalar frakten”, tipsar Timo 
Susi.

Vinhobbyn kan börja på toppen
I Arkadia satsar man speciellt mycket på 
personalens kompetens i varu- och service-
kunskap. Också utbredningen av vin-

hobbyn syns där tydligt. Allt fler har ett vin-
skåp hemma för att ge buteljerna optimala
förhållanden. Inom huvudstadsregionen 
finns också vinkällare, där man kan köpa 
förvaringsutrymme för sina värdefulla viner.

Timo Susi uppskattar att vinhobbyn in-
tresserar mycket olika människor på en 
bred åldersskala. Som för att be kräfta detta 
tittar Rasmus Sundström in i butik en. Han 
är i tjugoårsåldern och motsvarar inte pre-
cis den vanligaste uppfattningen om en vi-
nentusiast.

Han har kommit till Arkadia för att köpa 
ett prestigevin som present till sin vän som 
fyller 18 år. Med hjälp av dryckeskonsulten 
Jiri Hyvönen faller valet på ett vitvin från 
Rhône. Jubilaren kan börja bekanta sig med 
vinernas värld från dess topp.

Rasmus Sundström betonar, att också 
han själv är en nybörjare inom vinhobbyn.

”Jag är intresserad av konst och klassisk 
musik, och man kan väl kalla mig en 
romantiker. Vinhobbyn kommer ganska 
nära den här världen – det är något i vinerna 
som fängslar”, funderar han.

På jakt efter Nebukadnessar
Författaren och förläggaren Timo Ernamo
har kommit till Arkadia för att köpa hög-
klassiga österrikiska riesling- och grüner 
veltliner-viner.

”Mat och vin är min grej. Jag jobbar med 
en bok om ämnet, i stil med mat, dryck och 
diskussion”, berättar Timo Ernamo.

Han beskriver Alko Arkadia som ’en 

himmel i miniatyr för vinentusiasten’.
Också Ilmo Lario, som handlar champ-

agne och annat mousserande vin till en 
examens fest, öser beröm över butikens 
sortiment och goda service. I hans kund-
korg ligger bland annat en champagne-
butelj på tre liter.

På Arkadias champagneavdelning hittar 
man buteljer på upp till 15 liter. Butelj-
storleken kallas nebukadnessar. Nebu-
kadnessar som levde före vår tideräknings 
början var en mäktig babylonisk härska-
re, som lät bygga väldiga palats, Ishtar- 
porten, och enligt legenden också de häng-
ande trädgårdarna, ett av världens sju 
underverk. I sin ägo hade härskaren nästan 
allt jorden bar på – utom champagne, som 
inte ännu hade uppfunnits.

Välbekanta med champagne var där-
emot bland annat Winston Churchill, 
Marilyn Monroe och James Bond. I Arkadia 
kan man givetvis hitta deras favorit-
champagner.

Försäljaren Ritva Tammi berättar att 
användningen av champagne och andra 
mousserande viner har ökat klart på 
senaste tid.

”Champagne och mousserande viner är 
numera populära också bland de unga. Man 
dricker dem inte längre bara i speciellt fest-
liga sammanhang, utan de kan också skapa 
en fest mitt i vardagen.”

Då man planerar för en fest, liten eller 
stor, kan man boka tid för privat dryckes-
konsultation i Arkadia.

Vi har tidigare 
presenterat 

Alkobutikerna 
i Äkäslompolo, Sulkava,  
Kuhmo, Kuppis, Hangö 

och Ulvsby. 
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På hösten är viltviner speciellt efter - 
f rågade. 

”Grundregeln är att kraftfullt viltkött 
matchar med ett smakrikt rödvin, gärna  
på Syrah, Cabernet Sauvignon eller till 
exempel Nebbiolo, Cabernet Franc eller 
Tannat”, anmärker Ritva Tammi.

Ölundervisning för kompisgänget
Alko Arkadia har två våningar. Vinerna 
hittar man på nedre planet. På övre planet 
hittar man bland annat starkvarorna, 
special ölen och en Bod för varor med 
certifikat för etisk och ekologisk produktion.

På ölavdelningen möter vi Marcin
Hurkala, som har kommit in till centrum 
från Malm enkom för att köpa specialöl. 
Med hjälp av försäljaren Jelena Suuder 
väljer hon öl av tio olika typer. Marcin är 
ute i ölupplysningens tecken: ”Det är för 
en träff med tio kompisar. De är i det när-
maste vänner av ordinarie öl, så jag tänk-
te bekanta dem med lite andra typer av öl. 
De jag köpt räcker till ett litet smakprov för 
var och en.”

Utöver champagne och annat mousse-
rande vin är det trendigt med ekologiska 
produkter och till exempel med viner från 
Nya Zeeland.

Jaana Turunen har kommit för att köpa 
en liten butelj ekologiskt rödvin i Boden för 
etiska och ekologiska varor.

”Jag försöker hålla mig till ekologiska 
produkter där det är möjligt. En liten butelj 
är behändig, då blir det ingen rest stående”, 
berättar hon.

Boden säljer också ekologiskt och etiskt 
tillverkade serveringsfat och salladsskålar 
från Vietnam och inhemska dricksglas av 
återvinningsglas.

Artiklar med anknytning till vinhobbyn 
säljs också på butikens nedre plan. Bland 
specialglasen finns bland annat ett glas för 
moget rödvin, ungt rödvin samt fylligt och 
nyansrikt rödvin, och ett kristallglas speci-
ellt för bordeauxviner och ett annat speci-
ellt för bourgogneviner.

Betyder glaset faktiskt så mycket?
”Glaset inverkar överraskande mycket. 

Framför allt kupans storlek och form 

Jiri Hyvönen arbe-
tar på avdelningen 
för specialvaror 
(ovan). Försäljaren 
Jelena Suuder och 
Marcin Harkala 
väljer undervis-
ningsmaterial för 
att öka ölkunska-
pen bland Marcins 
kamratkrets. (uppe 
t.h.)

Svampsoppa 
och sherry 
En svampsoppa värmer 
trevligt på hösten. Timo 
Susi, butikschefen för Alko 
Arkadia, säger att sherry 
passar fint till karljohan och 
annan skogssvamp. 

”En sötare cream sherry 
tillför matlagningen yt-
terligare dimensioner och 
framhäver den mustiga 
svampsmaken. Som mat-
dryck till svampen väljer 
man sedan en torrare fino- 
eller amontilladosherry.”

Sherry är numera ingen 
speciellt trendig dryck. 
Den framkallar väl främst 
sinnesbilder av – i och för 
sig charmanta – brittiska 
damer.

Flaggskeppets butikschef 
flaggar dock för sherry.

”Sherry är en varugrupp 
man inte bör glömma då 
man väljer viner för matlag-
ning eller matbordet”, säger 
Timo Susi.Försäljaren Ritva Tammi 

hjälperTiina Männikkö att 
hitta en lämplig förpack-
ning för presentvinet. 

är vikt iga, för de inverkar på hur vinets 
bouquet når näsan och var vinet träffar 
munnen”, berättar butikschefen Timo Susi.

”Här finns dock två skolor. En del vill all-
tid använda ett glas av samma typ för att 
glaset inte skall spela för stor roll i jämförel-
sen. Andra igen vill alltid ha ett glas där det 
aktuella vinets egenskaper kommer bäst till 
sin rätt”, tillägger han.

I Arkadia säljs också verkliga special-
varor, såsom en portvinstång. När man het-
tar upp tången i till exempel en brasa, kan 
man kapa halsen på en gammal portvins-
butelj så att det inte hamnar några smulor 
av den sköra korken i vinet.

Timo Susi säger att den central belägna 
flaggskeppsbutiken har blivit något av en 
turistattraktion.

”Många vinentusiaster tittar in hos oss 
då de besöker Helsingfors. Dessutom har 
vi utländska turister bland kunderna. De 
köper vanligtvis våra inhemska bär likörer 
eller andra traditionella finländska varor”, 
berättar han. E
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Heritage Foods, som marknadsför 
livsmedel till restauranger, öppnade 
i höstas en köttdisk i saluhallen 
Essex Street Market. 

TEXT LAURA PALOTIE FOTO JACK LIU, LAURA PALOTIE, 
THE SPOTTED PIG OCH GALDONES PHOTOGRAPHY

New York, 
från tryne 
till knorr
New York är USA:s mathuvudstad och 
grisen dess odiskutabla superstjärna. Det 
mångsidiga fläsket inspirerar kockarna 
och ger stor frihet vid val av matdryck.



De lätta vitvinerna tillåter 
fläskets egen smak att 

inneha huvudrollen.

”
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ew york-borna kniper 
grisfötter med pinn ar
på restaurangen Hakata 
Tonton. På gastropuben 
Breslin äter brunch- 
gäster  i stilettklackar 
bacon och blodkorv. 
Lokala matkritiker 

har rosat rätter på baren The Dailys dag  - 
ligen växlande meny, till exempel smör - 
gåsar fyllda med terrin på grishuvud, gris- 
öroneller sidfläsk. På kändiskocken David 
Changs Momo fuku Noodle Bar beställer 
man in fläskrullader (pork bun) och ramen, 
en nudelsoppa förstärkt med sidfläsk och 
grisbog.

Grisens popularitet i staden är oomtvistad. 
Kockarna skapar gourmetportioner av 
dess olika delar, och matgästerna smakar 
oförtövat. Mera sällsynta grisraser har upp-
muntrat kockarna till att kartlägga nyans-
skillnaderna mellan dem. Grisköttets 
mångsidighet lämnar utrymme också för 
olika dryckesalternativ.

”Redan i flera år har grisen varit ett topp-
fenomen i New York”, berättar James
Mulcahy som är redaktör för Zagat, en res-

taurangguide på webben. Likt andra mat-
redaktörer spårar han trendens ursprung 
till den brittiska kocken April Bloomfields 
gastro pub Spotted Pig, som öppnades i West 
Village på Manhattan år 2004. 

”Bloomfield gjorde grisen populär bland 
sina trendmedvetna kunder. Då Spotted Pig 
var en nyhet förundrade sig många över att 
puben hade grisöron på menyn. Nuför tiden 
finns det inte en enda del på grisen som mat-
gästerna inte skulle smaka på”, berättar 
Mulcahy.

Bloomfields framgång har fortsatt med 
Breslin. Dess trumfkort är Chef ’s table, en 
måltid där ett stort sällskap kan äta upp en 
hel gris. Om man vill reservera bord för den 
här måltiden under ett veckoslut, kan vänte-
tiden vara en hel månad.

Inspirerad av grisen
För tio år sedan dominerades fine dining-
kulturen i New York av slipade miljöer och 
hälsotrenden. Grisens återkomst återspeg-
lar en återgång till okonstlade matvanor.

”Grisen kallades ’det andra vita köttet’, 
vilket var mottot också för de amerikan-
ska grisuppfödarnas förbund National Pork 
Board. Nu har de bytt mottot till ’be inspired’, 
låt dig inspireras”, berättar Dan Honig. Han 
är representant för Heritage Foods, som för-
medlar fläsk från småuppfödare till lyx-
restauranger i New York.

”Vi har kommit över vår fettfobi. Många 
av grisens smaknyanser kommer från 
fettet”, fortsätter han.

Av de mer speciella grisraserna är fet-
tet hos gloucestershire old spot mjölkaktigt, 
medan rasen red waddle är sötare i fettet. 
Tack vare tillgången på olika grisraser kan 
konsumenterna botanisera i dem och under-
stöda småproducenter.

”Likt ost- och vinmästarna har också gris-
uppfödarna en passionerad inställning till 
sin produkt”, säger Brady Lowe. 

Lowe har grundat kocktävlingen 
Cochon555. I den här tävlingen, som årligen 

Dickson’s Farmstands
’pulled pork’-smörgås 
har fyllning av rivet rökt 
griskött och en krispig 
kålsallad.

Kändiskocken Marc
Forgione vann årets 
New York-deltävling i 
fläskturneringen Cochon 
(t.v.).

Dan Honig sköter Heritage Foods köttdisk. Intresset 
för etiken i köttproduktionen vaknade hos honom 
när han studerade filosofi på New York University. 
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arrangeras på olika orter i USA, tävlar kockar 
i toppklass om vem som är bäst på grisrätter. 
Tävlingens namn kommer från att de med-
verkande fem kockarna, fem vingårdarna 
och fem grisarna.

Vitvinet ackompanjerar
De lätta vitvinerna tillåter fläskets egen 
smak att inneha huvudrollen.

”Vitvinerna kompletterar fettets smak”, 
säger Lowe, som tidigare har varit vin - 
in köpare.

”I tävlingen Cochon555 förekommer 
ofta riesling, röd zinfandel och viner på 
blandningar av gröna druvor. Också medel-
fylliga rödviner är populära. Roséviner 
fungerar fint som gomrensare.”

Tyngre rödviner är enligt Lowe sällan 
lyckade följeslagare till gris.

”Bara långkokta portioner och till exem-
pel rökt eller rostat kött klarar av att ta hand 
om de tyngre vinerna. Ju äldre vin, desto 
fylligare och längre tillrett borde också 
köttet vara.” 

Enligt en guide utgiven av tidskriften 
Food and Wine balanserar tyska riesling-
viner upp sältan i bacon. Medelfyllig 

zinfandel är ett fint par till kryddiga grill-
portioner, och fruktig pinot noir passar till 
asiatiska kryddor.

Många restauranger som serverar gris-
rätter till sina gäster rekommenderar 
saké eller öl till maten. Den kryddiga nudel-
soppan ramen gillar mild lager, och till gris-
fötter kan man prova junmai-saké med fram-
trädande ristoner.

Grisen erövrar landet
New York är en multikulturell stad som ofta 
är först om att ta till sig nya mattrender och 
sedan ange kursen för resten av landet. Grisen 
börjar vara populär också i andra städer i USA.

Brady Lowe, som bor i Atlanta, har lagt 
märke till att gristrenden har nått Georgien 
cirka tio år efter New York.

”New York är centrum för den kulinar-
iska kulturen i USA. Många kockar tillägnar 
sig läror och idéer där och tar dem med sig 
 till andra delar av landet”, förklarar han. E

Källare i finger- 
spetsarna

 
Interaktiv marknadsföring är en 
del av vinproduktionen i dagens 
USA. Sociala medier diskuteras på 
branschens seminarier, i smart - 
telefonerna konkurrerar dryckes-
relaterade applikationer om 
konsumenternas uppmärksamhet, 
och på allt flera guldkrogar gör iPad-
vinlistor vinvalet till en individuellt 
skräddarsydd upplevelse.

•  En av mobilapparna som det har 
östs mest beröm över är Cor.kz, 
som innehåller konsument- 
recensioner om över en miljon 
viner. Hello Vino och Beer Match 
ger vin- och ölrekommendationer 
enligt maträtten eller tillställning-
ens karaktär.

•  Den största framgången bland
apparna med restaurang-
anknytning har varit vinlistan 
SmartCellar, som installeras i en 
iPad. Programmetr används nu 
i över 15 länder, och till använ-
darna räknas bland annat några 
av kändiskocken Gordon Ramsays 
restauranger. Den nya versionen 
av appen föreslår alternativa viner 
utgående från kundens tidigare 
val.

•   Med interaktiva hjälpmedel ökar 
man också vinkunskaperna bland 
yngre kunder. Second Glass, som 
grundades 2008, arrangerar i USA 
tillställningar som syftar till att öka 
vinkunskapen och sänka tröskeln 
mellan unga konsumenter och 
vingårdarna.

Deltagarantalet på tillställning-
arna räknas i tusental. På dem kan 
man också ladda ner en app, där 
man kan notera viner man smakat 
på.

”De flesta av ungdomarna ställer 
inte några invecklade frågor. De vill 
helt enkelt veta vad ´burgundy´ 
(bourgognevin) är för nåt”, berättar 
företagets grundare Tyler Balliet.

”Även om det finns få samlare 
bland 20–30-åringar, utgör de 
en viktig och märkestrogen 
kundgrupp.”

Etiketti.fi
Läs de nyaste tipsen om  

New Yorks griskrogar på etiketti.fi.

Gastropubtrenden i New York 
sägs ått sin början på restau-
rangen Spotted Pig.



PROVNING: SKÅL FÖR OSTEN!
Vilka ostar och drycker är de allra såtaste vänner? 
En provning som lägger fokus på lämpliga följe-
slagare till förnäma ostar. Vi smakar på olika ostar 
samt på röda och vita viner, starkviner och öl. 
Förutom några klassiska allianser kommer vi 
också att studera nya och spännande ”giftermål”.
Provningen pågår i ca 1,5–2 timmar.
 Priset är 32 € per deltagare plus en kostnad på 
16–30 € för provningsdryckerna som delas lika 
mellan deltagarna.

PROVNING: VINER TILL JUL
Måste julens viner alltid vara röda? Vilka typer av 
drycker fulländar en festlig julmåltid? Vilken är 
den perfekta vinklappen? Vi provar och diskuterar 
ett antal säsongsviner och nyhetsviner samt andra 
drycker som är aktuella inför årets största högtid. 
Provningen pågår i 1,5–2 timmar. Före det kom-
mer en expert att ge en introduktion till temat.
 Priset är 20 € per deltagare plus en kostnad 
på 13–24 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna. 

KURS: LÄR KÄNNA RÖDA VINER
Få en inblick i hur rött vin tillverkas. Prova olika 
röda viner och upptäck skillnaderna mellan de 
vanligaste röda druvsorterna, vintyperna och de 
största rödvinsländerna. Du får veta vilka kriterier 
man bedömer röda viner efter. Kursen ger också 
fylliga tips om hur man använder och serverar 
vinerna. Kursen pågår i cirka 2,5 timmar.
 Priset är 27 € per deltagare plus en kostnad 
på 12–25 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

KURS: VIN- OCH MATKLASSIKER
En uppdaterad kurs där vi stiftar bekantskap med 
klassiska kombinationer mellan vin och mat och 
diskuterar vinets roll i en fl errättersmåltid. Vi 
provar viner både utan tilltugg och tillsammans 
med smakbitar av olika maträtter. Vi fokuserar 
främst på traditionella europeiska smaker samt 
på klassiska viner från såväl Europa som utom-
europeiska länder och områden. Kursen pågår i 
2,5–3 timmar.
 Priset är 52 € per deltagare plus en kostnad 
på 13–25 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

KURS: ABC OM VINER
Den perfekta grundkursen för dig som är intres-
serad av vin och vill lära dig mer. Vi ger en kort 
presentation av viner och presenterar en prov-
ningsteknik där vinets aromer frigörs på bästa sätt. 
Du provar dig fram till skillnaderna mellan viner 
och lär dig identifi era ett vin med hjälp av sinnena. 
Det krävs ingen tidigare kunskap om viner eller 
erfarenhet av vinprovning. Kursen pågår i 1,5–2 
timmar.
 Priset är 20 € per deltagare plus en kostnad 
på 6–13 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 
emot från onsdag 3 oktober 2012. Övriga 
kursanmälningar börjar onsdag 10 oktober. 
Alla kursanmälningar sker per telefon 
020 711 5500 (vardagar 9–16).
 Provvinerna köps in gemensamt för alla 
kursdeltagare genom Etikettklubben. De 
 debiteras enligt Alkos aktuella prislista och 
kostnaderna slås ut på alla deltagare i en 
kurs.

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

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

Vi hälsar alla vinvänner välkomna 
till Etikettklubben!

Vi har ett brett utbud av kurser och provningar att  välja 

bland. Dessutom får du en rad olika förmåner med 

anknytning till viner:

•  Etiketten, enda tidningen om mat och dryck på svenska 

 i Finland, hem till dig fyra gånger per år.

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

 fl era gånger per år.

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

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

 handsinformation om nya varor i sortimentet samt  

 aktuella händelser och nyheter.

•  Du kan gå in på vår medlemssajt och stifta bekantskap  

 med en ny vintyp varje månad och läsa annat intressant  

 innehåll som vi lägger ut kontinuerligt.

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

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

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

Aura Hedengren

klubbmästare

ANNONS

Alla kurser hålls på fi nska.

ANNONS

LÄR DIG MER 
GENOM ATT PROVA!GENOM ATT PROVA!
VINKURSER OCH VINPROVNINGAR UNDER SENHÖSTEN

Etikettklubben erbjuder vinkurser och vinprovningar 

– ett fint sätt att upptäcka en värld med nya dimensioner.

Kurserna och provningarna är öppna för alla klubbmedlemmar. 

Du kan också ta med en vän.

BJÖRNEBORG 
Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17

Viner till jul on 21.11 kl 18.00

ROVANIEMI 
Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Lär känna röda viner to 1.11 kl 18.00

Viner till jul ti 11.12 kl 18.00

 
SEINÄJOKI 
Restaurang Marttilan talli, Kivirikko, Puskantie 38

Viner till jul  to 13.12 kl 18.00

 

TAMMERFORS 
Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Skål för osten! on 14.11 kl 18.00

Vin- och matklassiker on 21.11 kl 17.30

Lär känna röda viner må 26.11 kl 18.00

Viner till jul  må 10.12 kl 18.00

 to 13.12 kl 18.00

 

ÅBO 
Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

Lär känna röda viner  on 31.10 kl 18.00

Skål för osten! on 7.11 kl 18.00

Viner till jul on 28.11 kl 18.00

 ti 11.12 kl 18.00

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

Lär känna röda viner to 1.11 kl 18.00

Vin- och matklassiker to 29.11 kl 17.30

Viner till jul ti 4.12 kl 18.00

HELSINGFORS
Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån 

Skål för osten! må 15.10 kl 17.00

 må 22.10  kl 17.00

 on 31.10 kl 17.00

 ti 6.11 kl 17.00

 ti 13.11 kl 17.00

Vin- och matklassiker ti 16.10 kl 17.00

 må 29.10 kl 17.00

 må 12.11 kl 17.00

 to 15.11 kl 17.00

 ti 20.11 kl 17.00

 to 22.11 kl 17.00

Lär känna röda viner  on 17.10 kl 17.00

 ti 23.10 kl 17.00

 to 8.11 kl 17.00

 on 14.11 kl 17.00

 må 19.11 kl 17.00

ABC om viner to 18.10 kl 17.00

 on 7.11 kl 17.00

Viner till jul  ti 27.11 kl 17.00

 on 28.11 kl 17.00

 to 29.11 kl 17.00

 ti 11.12 kl 17.00

 on 12.12 kl 17.00

 to 13.12 kl 17.00

 

JYVÄSKYLÄ
Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

ABC om viner to 25.10 kl 18.00

Lär känna röda viner to 15.11 kl 18.00

Skål för osten! to 29.11 kl 18.00

Viner till jul to 13.12 kl 18.00

 
KUOPIO 
Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Vin- och matklassiker to 25.10 kl 17.30

Skål för osten! to 22.11 kl 18.00

Viner till jul  on 12.12 kl 18.00

 to 13.12 kl 18.00

 
LAHTIS
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Vin- och matklassiker to 1.11 kl 17.30

Skål för osten! må 19.11 kl 18.00

Viner till jul  ti 11.12 kl 18.00

 

ULEÅBORG 
Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

Lär känna röda viner to 1.11 kl 18.00

Skål för osten! ti 20.11 kl 18.00

Viner till jul  to 13.12 kl 18.00

 



PROVNING: SKÅL FÖR OSTEN!
Vilka ostar och drycker är de allra såtaste vänner? 
En provning som lägger fokus på lämpliga följe-
slagare till förnäma ostar. Vi smakar på olika ostar 
samt på röda och vita viner, starkviner och öl. 
Förutom några klassiska allianser kommer vi 
också att studera nya och spännande ”giftermål”.
Provningen pågår i ca 1,5–2 timmar.
 Priset är 32 € per deltagare plus en kostnad på 
16–30 € för provningsdryckerna som delas lika 
mellan deltagarna.

PROVNING: VINER TILL JUL
Måste julens viner alltid vara röda? Vilka typer av 
drycker fulländar en festlig julmåltid? Vilken är 
den perfekta vinklappen? Vi provar och diskuterar 
ett antal säsongsviner och nyhetsviner samt andra 
drycker som är aktuella inför årets största högtid. 
Provningen pågår i 1,5–2 timmar. Före det kom-
mer en expert att ge en introduktion till temat.
 Priset är 20 € per deltagare plus en kostnad 
på 13–24 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna. 

KURS: LÄR KÄNNA RÖDA VINER
Få en inblick i hur rött vin tillverkas. Prova olika 
röda viner och upptäck skillnaderna mellan de 
vanligaste röda druvsorterna, vintyperna och de 
största rödvinsländerna. Du får veta vilka kriterier 
man bedömer röda viner efter. Kursen ger också 
fylliga tips om hur man använder och serverar 
vinerna. Kursen pågår i cirka 2,5 timmar.
 Priset är 27 € per deltagare plus en kostnad 
på 12–25 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

KURS: VIN- OCH MATKLASSIKER
En uppdaterad kurs där vi stiftar bekantskap med 
klassiska kombinationer mellan vin och mat och 
diskuterar vinets roll i en fl errättersmåltid. Vi 
provar viner både utan tilltugg och tillsammans 
med smakbitar av olika maträtter. Vi fokuserar 
främst på traditionella europeiska smaker samt 
på klassiska viner från såväl Europa som utom-
europeiska länder och områden. Kursen pågår i 
2,5–3 timmar.
 Priset är 52 € per deltagare plus en kostnad 
på 13–25 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

KURS: ABC OM VINER
Den perfekta grundkursen för dig som är intres-
serad av vin och vill lära dig mer. Vi ger en kort 
presentation av viner och presenterar en prov-
ningsteknik där vinets aromer frigörs på bästa sätt. 
Du provar dig fram till skillnaderna mellan viner 
och lär dig identifi era ett vin med hjälp av sinnena. 
Det krävs ingen tidigare kunskap om viner eller 
erfarenhet av vinprovning. Kursen pågår i 1,5–2 
timmar.
 Priset är 20 € per deltagare plus en kostnad 
på 6–13 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 
emot från onsdag 3 oktober 2012. Övriga 
kursanmälningar börjar onsdag 10 oktober. 
Alla kursanmälningar sker per telefon 
020 711 5500 (vardagar 9–16).
 Provvinerna köps in gemensamt för alla 
kursdeltagare genom Etikettklubben. De 
 debiteras enligt Alkos aktuella prislista och 
kostnaderna slås ut på alla deltagare i en 
kurs.

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

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

Vi hälsar alla vinvänner välkomna 
till Etikettklubben!

Vi har ett brett utbud av kurser och provningar att  välja 

bland. Dessutom får du en rad olika förmåner med 

anknytning till viner:

•  Etiketten, enda tidningen om mat och dryck på svenska 

 i Finland, hem till dig fyra gånger per år.

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

 fl era gånger per år.

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

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

 handsinformation om nya varor i sortimentet samt  

 aktuella händelser och nyheter.

•  Du kan gå in på vår medlemssajt och stifta bekantskap  

 med en ny vintyp varje månad och läsa annat intressant  

 innehåll som vi lägger ut kontinuerligt.

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

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

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

Aura Hedengren

klubbmästare

ANNONS

Alla kurser hålls på fi nska.

ANNONS

LÄR DIG MER 
GENOM ATT PROVA!GENOM ATT PROVA!
VINKURSER OCH VINPROVNINGAR UNDER SENHÖSTEN

Etikettklubben erbjuder vinkurser och vinprovningar 

– ett fint sätt att upptäcka en värld med nya dimensioner.

Kurserna och provningarna är öppna för alla klubbmedlemmar. 

Du kan också ta med en vän.

BJÖRNEBORG 
Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17

Viner till jul on 21.11 kl 18.00

ROVANIEMI 
Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Lär känna röda viner to 1.11 kl 18.00

Viner till jul ti 11.12 kl 18.00

 
SEINÄJOKI 
Restaurang Marttilan talli, Kivirikko, Puskantie 38

Viner till jul  to 13.12 kl 18.00

 

TAMMERFORS 
Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Skål för osten! on 14.11 kl 18.00

Vin- och matklassiker on 21.11 kl 17.30

Lär känna röda viner må 26.11 kl 18.00

Viner till jul  må 10.12 kl 18.00

 to 13.12 kl 18.00

 

ÅBO 
Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

Lär känna röda viner  on 31.10 kl 18.00

Skål för osten! on 7.11 kl 18.00

Viner till jul on 28.11 kl 18.00

 ti 11.12 kl 18.00

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

Lär känna röda viner to 1.11 kl 18.00

Vin- och matklassiker to 29.11 kl 17.30

Viner till jul ti 4.12 kl 18.00

HELSINGFORS
Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån 

Skål för osten! må 15.10 kl 17.00

 må 22.10  kl 17.00

 on 31.10 kl 17.00

 ti 6.11 kl 17.00

 ti 13.11 kl 17.00

Vin- och matklassiker ti 16.10 kl 17.00

 må 29.10 kl 17.00

 må 12.11 kl 17.00

 to 15.11 kl 17.00

 ti 20.11 kl 17.00

 to 22.11 kl 17.00

Lär känna röda viner  on 17.10 kl 17.00

 ti 23.10 kl 17.00

 to 8.11 kl 17.00

 on 14.11 kl 17.00

 må 19.11 kl 17.00

ABC om viner to 18.10 kl 17.00

 on 7.11 kl 17.00

Viner till jul  ti 27.11 kl 17.00

 on 28.11 kl 17.00

 to 29.11 kl 17.00

 ti 11.12 kl 17.00

 on 12.12 kl 17.00

 to 13.12 kl 17.00

 

JYVÄSKYLÄ
Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

ABC om viner to 25.10 kl 18.00

Lär känna röda viner to 15.11 kl 18.00

Skål för osten! to 29.11 kl 18.00

Viner till jul to 13.12 kl 18.00

 
KUOPIO 
Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Vin- och matklassiker to 25.10 kl 17.30

Skål för osten! to 22.11 kl 18.00

Viner till jul  on 12.12 kl 18.00

 to 13.12 kl 18.00

 
LAHTIS
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Vin- och matklassiker to 1.11 kl 17.30

Skål för osten! må 19.11 kl 18.00

Viner till jul  ti 11.12 kl 18.00

 

ULEÅBORG 
Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

Lär känna röda viner to 1.11 kl 18.00

Skål för osten! ti 20.11 kl 18.00

Viner till jul  to 13.12 kl 18.00

 



Unik-varorna är specialartiklar för Alkos 80-årsjubi-
leum. Det grafiskt eleganta Unik-mönstret tillämpas 
i varierande versioner, det kan gå i enbart diskreta 
gråtoner eller ha färgranna inslag. För designen står 
Sami Vulli på Finlayson.

Den mest populära av artiklarna i serien har visat 
sig vara kassen med fack för sex buteljer. I sortimentet 
ingår också bl.a. en grytvante, presentförpackningar 
och tygservetter. 

Bekanta dig med Unik-serien i Alkobutikerna eller 
på webben: alko.fi/ varusokning > ordsökning: Unik.

 Känner du 
 Unik-serien?
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UPPGIFTER ALKO FOTO SUSA JUNNOLA, ISTOCKPHOTO OCH ALKO

FIRMAJULEN 
KOMMER TIDIGT

På Alkos företags- 
tjänst inleds jul- 
säsongen redan 
i slutet av oktober. 
Populära säsongs-
presenter är 
t.ex. en god dryck – vin, 
champagne eller ett 
urval specialöl. 

Beställning av gåvan 
lyckas smidigt på 
webben, och det lönar 
sig att beställa i god tid. 
Företagstjänsten erbju-
der också paketerings- 
och leveransservice. 

Ytterligare informa-
tion: Alkos företags-
tjänst tfn 020 711 713 
och på webben alko.fi/ 
tjanstertillforetag.

HJÄLP MED 
HJÄLP AV KASSEN
Feed-projektets idé går ut 
på att tillverka varor för 
försäljning, varefter stiftel-
sen använder vinsten för 
att bekosta skolmåltider 
för undernärda barn. Via 
FN:s matprogram WFP har stiftelsen redan 
erbjudit över 60 miljoner matportioner 
till barn i hela världen. Dessutom stödjer 
stiftelsen via UNICEF projekt som ger barn 
rent vatten och A-vitamin.

Till priset för en Feed 100-kasse kan man 
bekosta en skolmåltid för hundra barn 
i Ruanda eller hundra doser A-vitamin. 
Den ekologiska kassen är tillverkad av 
hundraprocentigt organisk bomull samt 
juteväv. Kassen säljs i Alko Arkadia vid 
Salomons gatan i Helsingfors för 49 euro. 
Ytterligare information hittar du på 
www.feedprojects.com.

Skall du arrangera en fest? 
Hur vore det att reservera 
en lugn stund för att 
planera det som skall 
bjudas i samråd med 
Alkos dryckeskonsult? 
Alkos avgiftsfria dryckes-
konsultation fungerar i 
över 80 Alkobutiker landet 
runt. Tidsbokningen kan du 
behändigt sköta på webben 
var och när som helst.

Servicen har fått fin 
respons av användarna. 
Läs mer om saken och 
boka tid på adressen 
alko.fi/ dryckeskonsulten.

Ordnar du 
studentfest 
eller vinter- 
bröllop?

Alkobutikerna har 
specialerbjudande på de eleganta 
tygservetterna i diskreta gråtoner. 

 

10,99 € / 2 st. 
(norm. 14,90 € /2 st.)

 Erbjudandet gäller 1.10–11.11.2012

lko står för service
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TEXT RAISA KARILAINEN
 FOTO LAURA RIIHELÄ
DRYCKFÖRSLAG ALKO 

GLAS ALKO ÖVRIG SERVIS STOCKMANN

6–8 portioner

•  4 äggulor
•  ¾ dl strösocker
•  1 vaniljstång
•  150 g vitchoklad
•  2 dl turkisk yoghurt
•  1 dl (osötad) havtornssaft
•  2 dl vispgrädde
•  till servering: havtornssylt

1. Vispa gulorna och sockret till 
ljust skum. Klyv vaniljstången och 
skrapa ner fröna i skummet.
2. Smält vitchokladen i 
mikrovågsugn eller vattenbad 
och sammanslå den med det lite 
svalnade skummet. Tillsätt också 
yoghurten och havtornssaften.
3. Vispa grädden till skum och 
sväng varsamt ner grädd
skummet i smeten.

4. Häll glassmassan i ett fryståligt 
kärl och täck med plastfolie. Ställ 
i frysen för minst 8 timmar. Om 
du har en glassmaskin kan du 
alternativt göra glassen med den.
5. Tina upp glassen i rumsvärme 
cirka 20 minuter före serveringen. 
Garnera portionerna med hav
tornssylt.
 

Havtorn kallas inte för inte 
naturens vitaminbomb: de små 
och orangefärgade bären har en 
Cvitaminhalt som överträffar det 
mesta i växtvärlden. Därtill har 
havtorn en hög halt av havtorns
olja, som är rik på goda fettsyror. 

Det här superbäret växer vilt på 
steniga och karga havsstränder. 
Bästa tiden för bärplockning är i 
september och oktober. Havtorn 
odlas på flera håll i Finland.

Himmelsk vitchoklads- 
glass med havtorn
Skarpt syrlig havtorn och söt vitchoklad är perfekta parhästar 
i den här delikatessen som görs utan glassmaskin.

Ett mousserande muskat-
vin träffar mitt i prick. Den 
som söker överraskningar 

kan prova ett late  
harvest–vin från nya 

världen. Vinet, som också 
kan ses på bilden, fram-
häver den särpräglade 

havtornssmaken.

DRYCKFÖRSLAG

Det är värt att prova 
havtornssaft, -sylt och -likör 
i olika söta delikatesser och 
bakverk. Havtornsmjöl kan 

man strö på till exempel 
gröten.



etiketti.fi
Alltid aktuell

att träffas?

Dags
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