
Choco
Tillverka själv ett bredbart chokladpålägg 
och en flott tårta i belgisk stil. Med tårtan 

smakar det med en skvätt tokajer eller  
ett mousserande muskatvin. 

Spanien: 
 Riojavin säljs 

moget och kan 
avnjutas genast

Portugal:  
Rödvinet och vinho 

verde erövrar 
internationellt

Omsorgsminister 
 Susanna Huovinen:

Alkoholpolitiken kräver 
diskussion och alternativ
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ar du en härlig vinterfest i din framtidshorisont, en fest du 
vill planera och förbereda av hela ditt hjärta? Eller ryser du 
till av blotta tanken på all traditionell julmat och andra halv
obligatoriska traditioner? Själv har jag inte riktigt kommit på 
det klara med var jag står. Jag säger alltid att julstöket inger mig 
ångest, men ändå är det nåt magiskt i att vänta på julen.    

I DET HÄR NUMRET AV ETIKETTEN har vi försökt shanghaja bekanta julsmaker och 
kryddor, men givit dem nya roller. Vi litar på att man inte tröttnar på den här 
”julmaten”, även om man skulle använda recepten på självständighetsdagen, 
som alternativ under julhelgen, till nyår och ännu på midvinterns andra fester. 
Vad blir din favorit: panzetta, laxrillette, iberisk skinka med valnötter och 
fikon, eller den maffiga tårtan på omslagsbilden? 

NÄRMARE SLUTET AV TIDNINGEN finns en bra snabbrepetition om mousserande 
vin och lämpliga glas. Vilken är den bästa fasonen på ett champagneglas, och 
hur var det nu man skulle greppa glaset? Läs mera på sidan 32. 

OAVSETT OM DU LÄSER den här tidningen inför jul eller efter nyår, är jag
övertygad om att du har läsning, råd och tips för hela vintern. Trevliga 
läs och provingsupplevelser i tidningens sällskap.

Smaklig vinter på er!
Sari Karjalainen

etiketten.fi  
Receptet på en läcker lammgryta 

finns både på sidan 18 och på etiketten.fi.
På webben hittar du också de recept 
som har givits ut i tidningen tidigare.

Bekanta smaker
på nya sätt
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REDAKTÖR ANU PIIPPO

Alko stöder 
säkerhetskurser 
för mopedister
Alko genomför i samarbete med föreningen Förebyggande 
rusmedelsarbete EHYT rf en rad kurser som går med namnet 
Turvallisesti mopolla (sv. tryggt på moppe). Kampanjen riktar 
sig till ungdomar i mopedåldern. I mitten av oktober arrangera
des en kurs i Björkby, Vanda. Lärare var Petri Tuovila, som har 
lett kurser på olika håll i femton års tid.

Flickor och pojkar på åttan lyssnade i Björkby koncentrerat på 
den första delen av kursen, där man gick igenom också frågor 
med anknytning till alkohol.

De viktigaste sakerna sammanfattades så här: Jag lånar inte 
min moppe till nån som är full. Jag hindrar min kompis från att 
köra påverkad. Jag åker inte med en onykter person. 

Främjandet av nykterhet i trafiken är en del av EHYT rf:s 
arbete för att minska alkoholbruket. I föreningens buskap ingår 
bl.a. att nykterhet och tillräcklig vila är viktiga i trafiken.

SJU PORTIONER I VECKAN
RISKGRÄNS FÖR SENIORER

Visste du att vid alkoholbruk är riskgränsen för 
personer över 65 år sju portioner i veckan och 
två portioner efter varandra?

Ytterligare information om de äldres 
alkoholbruk och riskgränser samt om andra 
begränsningar för deras alkoholbruk finns 
bland annat på webben på adressen ehyt.fi.

FILMER FÖR FÖRÄLDRAKVÄLLAR

Mannerheims Barnskyddsförbund och Alko har publice-
rat två filmer för användning som diskussionsunderlag 
på föräldrakvällar i skolorna. De digitala filmerna är en 
del av Alkos program Hur använder du alkohol i sällskap 
av barn?, och de kan också ses på webben på adressen 
lastenseurassa.fi. För manuskripten svarar Jenni Helenius 
och för produktionen Lemeon Media Products Oy.

I den ena filmen dryftar en pappa och hans son hur de 
vuxnas alkoholbruk ter sig i deras egna ögon och å andra 
sidan ur ynglingens perspektiv. I filmen Kotibileet artar sig 
de unga värdinnornas hemmafest inte på önskat vis.

i tar ansvar

Den här spalten presenterar samhällsansvarsfrågor som är viktiga för Alko.
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Elina Yrjölä, 45, 
företagare

Vad önskar du få veta
om alkohol och hälsa?
Vill du överhuvudtaget få information om 
alkohol och hälsa? Har Alko en roll här? Vad 
tycker du vore den bästa kanalen för den här 
informationen?

”Mest  skulle ja önska vettig, 
faktabaserad, insatt och 
balanserad kunskap om hur 
man bäst kan förebygga de 
negativa följderna det fin
ländska folkets alkoholbruk 
har – och de är betydande. 
Tillgången på information 
om hur alkohol påverkar 
individen tycker jag är god. 
För mig är de digitala kanal
erna bäst, men antagligen är det effektivaste 
sättet att sprida information att göra det via flera 
kanaler. Informationen skall finnas tillgänglig 
där människan är, när den behövs eller då 
användaren är mottagbar. Alko utför ett bra 
upplysningsarbete, men Alkos dubbelroll orsakar 
vissa trovärdighetsproblem. Alko är dock en 
oskiljbar del av den finländska alkoholpolitiken, 
så företaget har väl också en oskiljbar roll också 
i kommunikationen.” 

”Problemet med information om alkohol och 
hälsa är kanske att de för vilka alkoholen är 
det största problemet är i det närmaste oemot

tagliga för normal upplysning. 
Däremot tror jag att Alko 
nog når till exempel de yngre 
kunderna med budskapet 
som betonar andra sidor av 
alko holen är den berusande 
effekten. Till exempel att lära 
känna viner kan mycket väl 
förändra en människas inställ
ning i en hälsosammare rikt
ning. För att främja folkhälsan 
vore det säkert effektivast att 

försöka påverka vilken karaktär efterfrågan på 
alkohol har, i stället för att fokusera på vilken 
nivå efterfrågan och eller utbudet har.”

Juha Korpela, 27, 
överaktuarie

Alkos Kasvata urheilijaksi-stipend-
ium gick i år till judoföreningen 
Koyama. Koyama är en av sigill - 
föreningarna inom Valtakunnal-
linen liikunta- ja urheiluorgani - 
saatio ry Valo, en riksomfat-
tande paraplyorganisation för 
föreningar som främjar motion 
och idrott bland unga. Stipendiet 
kommer att användas för läger-
verksamhet. 

Stipendiet på 3 500 euro gavs 

till Koyama med motiveringen 
att förening på ett exemplariskt 
sätt främjar helhetsbetonad 
själv kontroll bland unga idrottare. 
Att inte använda rusmedel är en 
väsentlig del av självkontrollen.

För Alko är det viktigt att unga 
idrottare, deras föräldrar och 
tränare diskuterar alkoholens ne-
gativa följder och kommer överens 
om åtgärder speciellt för att höja 
debutåldern för alkoholbruk.

ALKO GÅR IGENOM
SITT MILJÖSYSTEM

Miljösystemet för Alkobutikerna, 
Alkos regionkontor och huvud-
kontor certifieras inför årsskiftet.

Ett opartiskt certifierings företag 
bedömer då om Alko 
verkar i enlighet med miljö-
standarden ISO 14001. 
Med certifieringsbesöken utvärde-
ras Alkos hela miljösystem på ett 
heltäckande sätt, från instruktioner 
till praktiskt genomförande.

 Certifieringen är en naturlig 
fortsättning på Alkos långsiktiga 
miljöarbete. Det som började med 
återvinning av flaskor har lett till 

ibruktagandet av det nuvarande 
miljösystemet. Miljöaspekten 
beaktas i all verksamhet, det må då 
handla om till exempel återvinning 
av emballageplast, butiksrenove-
ring eller varuleveranser.

Också Alkos kunder är allt mer 
intresserade av hur dryckes-
förpackningarna påverkar miljön 
och  i vilka förhållanden varorna 
har tillverkats.

Alkos ungdomsstipendium 
till judoförening i Rovaniemi
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RIOJA
– mjukt och nyanserat

Läsarnas val! 
På Etikettens webbsidor 

fick läsarnas svara på frågan 
om de hellre vill läsa om 
Spanien eller Frankrike 

i nästa nummer av tidningen. 
Spanien vann med knapp 

marginal och här är nu 
artikeln.

TEXT PIRKKO KOIVU FOTO CONSEJO REGULADOR DOCa RIOJA, MARQUÉS DE RISCAL, 
BODEGAS MUGA S.L., HANNA LINNAKKO OCH GETTY IMAGES
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örst söker sig en doft av vanilj ur 
glaset, sedan toner av kryddor och 
läder. Vinets färg vid glas kanten 
uppvisar en orange skiftning, 
vilket anger att vinet har mognat. 

Inte att undra på att rödvin från 
Rioja har funnit vänner i Finland 
– smaken hos de här vinerna är 
samtidigt både lättillgänglig och 
nyanserad. För många vinentusi

aster har enkom rioja utgjort den första kontakten med 
högklassigt rödvin.

De dyrare rödvinerna från många andra områden 
har bara 3–4 år på nacken då de ges ut till försäljning
en, varvid de ännu är unga och hårda. En reserva från
Rioja är däremot 6–7 år och en gran reserva ännu
äldre, så vinerna är färdiga att avnjutas med det samma. 

Populärare igen
Hela cirka 65 procent av vinerna från Rioja konsum eras 
i hemlandet Spanien. Rioja är landets mest traditionella 
rödvinsområde, och vinet sätter sin prägel på livsstilen 
där. Vinproduktionen är en viktig arbetsgivare. 

Också turismen utgör sedan gammalt en del av den 
lokala kulturen. Pilgrimsleden till Santiago de Compo
stela går genom Riojas vingårdar, och det vackra land
skapet och vinvägarna lockar också andra turister. 

En del av vinhusen i Rioja, bodegorna, har satsat på 
en flott arkitektur. Det bäst kända exemplet är vin huset 
Marqués de Riscal med ett hotell som har ritats av Frank 
Gehry från Kanada.

”Vi erbjuder också annan service, såsom en Michelin 
restaurang och vinutbildning. Vi kombinerar tra
ditioner med innovationer”, berättar Ramón Román,
PRdirektör på Marqués de Riscal.

Enligt Ramón använder vinhuset arkitektur och olika 
slags projekt för att forma företagsbilden i önskad rikt

Producenterna säljer 
ofta sina rödviner unga. 
Kvalitetsviner kräver dock 
ytterligare mogningslagring 
på butelj innan de har 
utvecklat sin fulla potential. 
I Rioja har producenterna 
valt en annan väg.

ning, för att erhålla publicitet och givetvis också för att 
locka besökare. Under fjolåret hade Marqués de Riscals 
vingårdar cirka 70 000 gäster. 

Det svåra ekonomiska läget i Spanien har satt 
sina spår. Exportchefen Sergio Soriano vid vinhuset
Faustino berättar att lokalbefolkningen till exempel 
äter ute mera sällan. 

”Tidigare besökte folk tapasbarer och restauranger 
3–4 gånger i veckan och beställde samtidigt en butelj 
vin. Nu går man mera sällan på restaurang, folk äter 
hemma i stället. Butikerna har byggt upp bättre vin
sortiment och det har blivit vanligare att köpa hem vin.”

Satsar på export
På grund av den ekonomiska krisen har producenterna 
i allt större grad tvingats marknadsföra sina viner utom
lands. Enligt Consejo Regulador, den officiella över
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vakningsorganisationen för Riojaområdet, har den 
inhemska försäljningen av viner från Rioja minskat. 
Så sent som 2010 var den inhemska försäljningen 
181 miljoner liter, men i fjol var den bara 169 miljoner 
liter. Samtidigt har exporten av riojavin under de 
senaste åren uppvisat en årlig ökning på 5–7 procent, 
och uppgick i fjol till cirka 97 miljoner liter.

Utanför Spanien är Faustino, som grundades år 
1861, ett av de bäst kända vinhusen inom Rioja. Till 
åtskillnad från de flesta andra bodegorna riktade 
Faustino in sig på export redan på 1960talet. Enligt 
Sergio Soriano lönade det sig, för varumärket är nu väl
känt överallt.

”För oss är Kina nu ett speciellt intressant marknads
område. Kineserna uppskattar kända västerländska 
varu märken som har en egen historia och som 
samman kopplas med prestige. Bäst kända är förstås 

Moget rödvin 
för mörknande 
kvällar

Rödviner från Rioja sitter fint 
i vintersäsongen. De mogna, 
medelfylliga vinerna platsar till och 
med på det finländska julbordet, 
för det är lätt att kombinera dem 
med mången slags mat. 

Röd rioja representerar en 
smakvärld som tilltalar många, så 
vinerna är trevliga presentviner. 
En fördel är att de värdefulla 
reserva- och gran reserva-vinerna 
är färdiga att avnjutas utan desto 
vidare lagring.

Ett vanligt tilltugg med både 
röd och vit rioja är tapas, små 
portioner av till exempel oliver, 
lufttorkad skinka, olika slags korv 
och potatisomelett. 

Det lokala köket erbjuder 
också sparris, paprika samt svamp 
och kötträtter, såsom grisfötter, 
lammkotletter och fårstuvning.

Sergio Soriano på vinhuset 
Faustino berättar att 
västerländska vinmärken 
är uppskattade i Kina (t.v.). 

I staden Logroño tillbringar 
man på spanskt vis 
kvällen ute med vännerna 
på t.ex. en tapasbar (föreg. 
sida).

Riojaområdet har också 
höjdskillnader, och även 
klimatet och jordmånen 
växlar. Det här ger 
omväxling också 
i vinstilarna (ovan).



Arkitekten Frank Gehry gav 
Marqués de Riscals hotell en 
design som inte kan undgå 
att fånga de förbipasserande-
nas uppmärksamhet. (t.h.).

Vintern är en tid av vila 
för vingårdarna.
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toppnamnen från Bordeaux, men vinerna från Rioja 
är mycket förmånligare.”

1,3 miljoner ekfat 
Många känner igen röd rioja på vaniljtonerna. Dessa 
kommer dock inte från regionens vanligaste rödvins
druvor, Tempranillo och Garnacha, utan från den 
amerikanska eken som av tradition har använts för ek
faten på vilka rioja har lagrats. 

Amerikansk ek används fortfarande, men numera an
vänds också franska ekfat med en mera diskret arom.

Ekfaten är en viktig del av vinproduktionen inom 
Rioja. Enligt Consejo Regulador fanns det närapå 
1,3 miljoner ekfat i Rioja. Raderna av ekfat på de stora 
bodegorna utgör en imponerande syn.

Familjeföretaget Muga, grundat 1932, har egna tunn
bindare som svarar för att vinhusets 14 000 ekfat hålls 
i skick. 

Exportchefen Jesús Viguera på Muga berättar att 
man försöker kontrollera kvaliteten på eken mycket 
noga.

”Vi behöver egna tunnbindare för att kunna kontroll
era vilka aromer eken tillför vinet. Alla våra rödviner 
mognar minst två år på ekfat.”

Utöver amerikansk och fransk ek använder sig Muga 
också av ungersk, rysk och spansk ek. Förutom ekens 
ursprung påverkas vinet också av virkets och fatets 
ålder samt hur kraftigt fatet har rostats. 

”Fransk, spansk och ungersk ek är ganska lika och 
ger kryddighet. Amerikansk ek ger vaniljtoner, och 
som kolad kan den vara alltför aggressiv.”

Inte bara en enda vinstil
Tidigare hände det att man lagrade ett vin för länge på 
fat, så att när vinet kom ut till försäljning hade det re
dan börjat förlora en del av sin fruktighet och färgen ha
de blivit brunaktig. 

Nu har metoderna förändrats, och Rioja produce
rar många slags viner. Det finns moderna viner, fylliga 
och tanninrika, det finns traditionellt mognade genom
skinliga viner, och allt där i mellan. 

Mångfalden utökas ytterligare genom blandning. 
Rioja omfattar tre olika underområden, och man an
vänder två eller tre olika druvor för rödvinerna.

”Tillblandningen ger vinerna nyanser. Tempranillo 
ger köttighet, Graciano syror, Mazuelo både syror och 
tanniner”, säger Sergio Soriano. 

Man ser sällan namnet på en enskild by eller vingård 
på etiketten. Här avviker Rioja tydligt från många an
dra traditionella vinområden, till exempel Bourgogne 
i Frankrike.

”Till exempel vi har intressanta vingårdar såsom 
La Loma, Estepal och Salazarra, som länge har varit 
i Mugas ägo. Vingårdarna är så små att det inte lönar sig 
att göra engårdsvin av dem, så vi använder druvorna för 
våra mest prestigefyllda viner”, berättar Jesús Viguera.

Ekfatet gör vinet mjukare och ger det av sina 
egna smakämnen, berättar Jesús Viguera.
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Subregionerna 
i Rioja 

Rioja har 62 000 hektar med vinstockar, 
varav cirka 58 000 hektar är blå druvor 
och 4 000 gröna. Området indelas i tre 
subregioner.

Rioja Alavesa är beläget på den norra 
stranden av floden Ebro. Atlanten svalkar 
klimatet, så Rioja Alavesa är den regn-
rikaste av subregionerna. Jordmånen är 
kalkrik och vinerna hör till de lättaste och 
elegantaste i Rioja. Reserva- och gran 
reserva-vinerna innehåller ofta druvor 
från det här området. 

Rioja Alta ligger söder om Ebro. 
Jordmånen är lerig, delvis röd på grund 
av järn. Klimatet är torrare och varmare 
än i Alavesa, men ändå maritimt.

Rioja Baja har ett kontinentalt klimat 
med kalla nätter och vintrar och heta 
dagar och somrar. Jordmånen består 
av tung lera. Det mesta av Riojas unga 
vino joven-viner kommer från det här 
området.

URSPRUNGSMÄRKNING

Rioja är det första spanska 
ursprungsområdet som har fått 
den högsta kvalitetsbeteckningen 
Denominación de Origen Cali-
ficada (förkortas DOC eller DOCa). 
Reglerna bestämmer inom vilket 
område och av vilka druvor vinet 
får tillverkas, gränserna för uttag 
per hektar samt hur vinet får 
tillverkas och mognadslagras. 
Många vinområden i Spanien har 
den lägre beteckningen DO.

Rioja
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Berika rätten med klyftor av färska fikon, flaga frikostigt av manchego över det hela och toppa med rostade mandlar. Så ännu 
ett glas röd rioja, och festdukningen är komplett!

• 4 fikon
• 200 g manchegoost
• 4 msk rostade hela mandlar med skal
• 1 l blandad sallad, t.ex. rucola, vårklynne och rödsallad
• 16 skivor lufttorkad skinka

Sås:
• 4 msk olivolja
• 1 msk (sherry)vinäger
• (fingersalt), svartpeppar ur kvarn

Till servering: 
• lantbröd

1. Gör salladssåsen genom att blanda oljan och vinägern. 
Krydda med helt lite svartpeppar och, om du önskar, med lite 
fingersalt. Om du gillar sötaktiga salladssåser kan du tillsätta 
lite socker, det räcker med ½ tsk. Ställ såsen åt sidan.
2. Spola av och torka fikonen. Skär dem i fyra klyftor.
Skär bort skalet på osten. Skär osten i snygga bitar eller flaga 
den med en skalkniv. Grovhacka den rostade mandeln.
3. Skölj och torka salladen. Lägg den i en serveringsskål.
Ringla såsen över salladen och rör om väl.
4 . Lägg fikonen och osten på salladsbladen. Vik skinkbitarna 
till vackra vågor eller rullar. Lägg dem på salladsbädden. 
Toppa med de rostade mandlarna. 
Servera med lantbröd.

IBÉRICO–FIKONSALLAD 
4 portioner
Tillagning 15 min

Julskinka på annat sätt

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN  FOTO LAURA RIIHELÄ  DRYCKFÖRSLAG OCH GLAS  ALKO, GUL BORDSDUK H&M HOME, RESTEN ÄR FOTOREKVISITA 

Dryckförslag: 
En bra följeslagare till 
salladen är ett rödvin 
från Rioja, t.ex. på druvan 
Tempranillo. I Alkos 
system för smaktyper 
lönar det sig att rikta in 
sig på viner med orange 
märkning på hylletiketten, 
vilket står för Nyanserat & 
Utvecklat.

NYANSERAT & 
UTVECKLAT

När du har tröttnat på den traditionella julskinkan  
kan du laga en elegant spansk sallad på lufttorkad skinka. 

Variera genom 
att knapersteka 

skinkskivorna i en het, 
torr stekpanna. 

Det framhäver sältan, 
så lämna bort saltet ur 

salladssåsen.

Tips
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Röda vinklassiker
Rioja har relativt få små vinodlare som också skulle 
producera sitt eget vin. Den största synligheten får de 
stora bodegorna, som kan äga egna vingårdar, men 
som dessutom köper in druvor av odlarna. En del av 
bodegorna köper också färdigt vin för att blanda till 
viner som sedan säljs under bodegans varumärke.

Både Faustino och Muga uppger att de köper in 
druvor och att de har ett intensivt samarbete med ut
omstående odlare, trots att båda vinhusen också har 
egna vingårdar. 

”Vi övervakar alla skeden ända från vingården. 
Fullvärdiga druvor är en viktig del av vinproduktio
nen”, säger Jesús Viguera. E

DRUVOR FÖR RÖD RIOJA

Tempranillo. Allmän i hela Spanien. 
Mognar ganska tidigt på hösten. Tjockt 
skal, ger lagringståliga mörka viner 
med hög alkoholhalt och toner av 
kryddor, läder och tobak. 

Garnacha. På annat håll känd också 
som Grenache. Allmän i hela Spanien. 
Mognar senare än Tempranillo. Ger 
kraftfulla och saftigt fruktiga viner med 
en klar färg och låga tanniner.

I blandviner används också den 
uppskattade druvan Graciano och
Mazuelo, som är identisk med syd-
franska Carignan. 

Den lilla staden Elciego är hemvist för vinhuset Marqués de Riscal.

MOGNADSKLASSER 
FÖR RÖD RIOJA

Vino Joven – Ett ungt vin, som har 
tappats på butelj året efter skördeåret 
och ges ut till försäljning i snabb takt. 
En del av producenterna utelämnar 
beteckningen från sina etiketter. 

Crianza – Ett minst två år gammalt vin 
som har mognadslagrats minst ett år 
på ekfat och några år på butelj innan 
det ges ut till försäljningen. 

Reserva – Vin av en utvald god år-
gång. Vinet har mognadslagrats minst 
tre år, varav minst ett år på ekfat. 

Gran Reserva – Ett vin som borde vara 
av exceptionellt god årgång. Vinet har 
mognadslagrats minst två år på ekfat 
och tre på butelj. 

Lufttorkad skinka är en av det spanska 
kökets stoltheter. Olika varianter har sina 
benämningar. Förmånligast är jamón 
serrano, som har mognat cirka ett år. 
jamón ibérico ligger i medelklassen. Det 
är skinka av svartgris, som har mognat 
över ett år. Dyrast – och högklassigast – är 
jamón ibérico de bellota. Det är skinka 
av svartgrisar som har betat fritt i ollon-
skogar. Skinkan har mognat över ett år. 

Den lufttorkade skinkan täljs i lövtunna 
skivor, som vanligtvis serveras som 
sådana eller med andra tapasdelikatesser. 
Ingenting hindrar att använda skinkan 
också i matlagningen. Förutom i sallader 
passar den också bland annat i pasta-
rätter och omeletter.

Text Sanna Kekäläinen

SPANIENS STOLTHET
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 Pigga upp 
traditionerna

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

Låna ingredienser från den 
traditionella julmaten och trolla nya 

rätter av dem. Du kan rosta rotsakerna 
för lådmaten och använda dem i  en 

vintrig panzanella, du kan krydda en 
lammgryta med kanel och använda 

laxen till en rillette, som också är en fin 
julklapp. De här delikatesserna kan du 
servera under hela vinterfestsäsongen.
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Klä 

panzanellan 
i vinterskrud 

med rotsaker! 
Se receptet på 

sidan 19.

Dryckförslag:
En aromrik mörk lager med mjuk maltighet eller en nyansrik mörk ale 
klingar fint med den här sötaktiga, goda salladen. Om du uppskattar en 
friskare munkänsla, kan du välja också en örtig pilsner eller ett bärigt och 
friskt rödvin på Pinot Noir från Chile, Bourgogne eller Nya Zeeland. De 
ackompanjerar syrligheten i apelsinsaften och getosten.

BÄRIGT &
FRISKT

MÖRK LAGER

ALE

PILSNER

Panzanella är en italiensk sallad där 
gammalt bröd ges ett nytt liv. I det tradi-
tionella receptet blöts torra brödskivor i 
en vinägrettsås och blandas sedan med 
tomat, gurka och andra sommargrönsa-
ker. I den här vinterversionen får brödet 
sällskap av ugnsrostade rotsaker, getost 
och torkade dadlar. Resultatet är en 
rustik, elegant sallad som garanterat inte 
lämnar en hungrig. Rätten passar också 
vegetarianer. De mest inbitna köttätarna 
kan få knaperstekt bacon direkt på 
tallriken. 

Panzanellasallad
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1. Lägg laxen i en ugnsfast form. Strö salt över
fisken. Täck med plastfilm och ställ svalt för 
1 timme.
2. Skär fisken i två bitar. Lägg bitarna i knyten av 
bakplåtspapper. Knyt ihop knytena med stekgarn. 
Lägg knytena i en stor, djup stekpanna med svagt 
kokande vatten så att vattnet når några centime
ters höjd. Pochera fisken under lock 
ca 10 minuter eller tills fisken är näst intill genom
kokt där biten är som tjockast. Låt svalna.
3. Skala och hacka löken. Fräs hacket på svag
värme i 50 g smör tills löken är mjuk och genom
skinlig men inte brynt. 
4. Rör ut resten av smöret (50 g) i crème fraîchen 
i en skål till en jämn blandning. Mosa den rökta 
laxen (du kan använda varm eller kallrökt lax) 
och fördela den pocherade laxen i små bitar. 
Tillsätt fisken i smör och gräddblandningen. 
Tillsätt citronsaften, oljan och äggulorna. Rör om 
omsorgsfullt utan att mosa fisken. 
5. Smaksätt med dill och vitpeppar. Om du vill, kan 
du lägga blandningen i en burk med patentlock. 
Strö rosépeppar över delikatessen. Ställ svalt för 
minst 1 timme. Rillette håller sig i kylskåp, men 
skall inte förvaras i mer än ca 3 dagar.
6. Servera med rostat bröd eller surskorpor.

LAXRILLETTE 
ca 5 dl färdig pasta
Förberedelser 20 min,  
tillagning 1 h 10 min,  
sammanlagt 1 h 30 min 

• 500 g benfri laxfilé 
• 1 msk havssalt
• 4 små schalottenlökar
• 50 g + 50 g rums- 

varmt smör
• 2 msk crème fraîche
• 250 g rökt lax
 3 msk citronsaft
• 2 msk olivolja
• 2 äggulor
• 1 msk finklippt dill
• ½ tsk vitpeppar ur kvarn
• 2 tsk rosépeppar 

Till servering: 
• rostat  bröd 

eller surskorpor

Dryckförslag:
Ett vitvin ur smaktypen 
Nyanserat & Strukturerat eller 
Friskt & Fruktigt fräschar och 
lättar upp laxrilletten. Prova en 
torr eller halvtorr riesling från 
Tyskland, Chile eller Australien. 
På ölsidan är en frisk lager, en 
knastertorr pilsner eller ett 
fruktigt veteöl lämpligt sällskap 
till rilletten.

NYANSERAT 
& STRUKTURERAT

FRISKT & 
FRUKTIGT

LAGER

PILSNER

VETEÖL

Finsmakaren 
gläder sig över 

en laxrillette 
i en burk med 

patentlock.

Om du känner att det är ”so last 
season” med gravlax på festbordet 
kan du ta till ett hemligt vapen – 
receptet på laxrillette. Med dess 
hjälp kan du modda den välbekanta 
fisken till en trendig delikatess som 
du kan servera till rostat bröd eller 
ge i present i en snygg burk med 
patentlock. 



Dryckförslag:
Ett lätt eller medelfylligt rödvin ur smaktypen Bärigt & Friskt 
binder samman de många vinvänliga smakerna från ost till 
svamp och pistasch till en njutbar symfoni. Den som föredrar 
öl kan prova en aromrik mörk lager eller fruktig ale.

BÄRIGT &
FRISKT

MÖRK LAGER

ALE

Rulla ihop 
kalkonen och 

servera juvelris till 
den! Receptet hittar 

du på sidan 19.

Om tanken på en hel julkalkon känns 
överväldigande kan du köpa bara en 
filé av den lilla pullan och svänga till 
en läcker rulle. När den fylls med ost, 
svamp och nötter, platsar rullen perfekt 
på festbordet när som helst under 
vinterfestsäsongen. Rätten blir ännu 
festligare med ”juvelris” med exotiska 
aromer av apelsinskal och granatäpple. 
Korkskruven på bilden är en Pulltex- 
öppnare som säljs i Alkobutikerna.

Fylld kalkonrulle & juvelris 
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2. Tillsätt köttbuljongen, kanelstången och  
honungen. Ge blandningen ett uppkok och 
sänk sedan till medelvärme. Låt småputtra 
ca 1 timme under lock. Tillsätt de klyftade 
aprikoserna och myntan. Låt småputtra 
ytterligare ca 30 minuter eller tills köttet är 
mycket mört. Tillsätt avslutningsvis mandeln.
3. Du kan servera grytan som sådan eller 
med grönsaker eller med deglock. Fördela 
då rätten i ugnsfasta portionsskålar. Tina 
upp kylskåps kall smördeg och tag ut lock 
lite större än skålarna. Lägg deglocken på 
skålarna och nyp ihop kanterna. Pensla locken 
och grädda ca 20 minuter i ca 200gradig ugn 
eller tills locken är genomgräddade.

Tips: Av den överblivna degen kan du forma 
dekorationer till deglocken. Om du vill göra 
en matigare gryta kan du dryga ut den med 
grön och rotsaker.

Dryckförslag:
Till lammgrytan med kanel 
passar ett rödvin ur smaktypen 
Nyanserat & Utvecklat eller 
Robust & Kraftigt. Samma 
slags kryddighet hittar du i t.ex. 
många syrahshirazviner eller 
blandningar. Bland ölen söker 
man främst i den svartmuskiga 
gruppen porter och stout, men 
också frodig, nyanserad och 
stark ale fungerar fint.

NYANSERAT 
& UTVECKLAT

ROBUST &  
KRAFTIGT

Lammgrytan 
kommer lastad 

– med kanel!

Under deglocket gömmer sig 
en saftig gryta. Kanel är en av 
julens måstedofter, men du kan 
överraska matgästerna med en 
kanelstång i lammgrytan. Det 
här reseptet är en fusion av två 
traditionsrätter från skilda håll av 
världen: marockansk lammgryta 
och urengelsk pot pie. 

• 1 lök
• 3 vitlöksklyftor
• 3 msk olivolja 
• 600 g rostbiff av lamm
• 7 dl kött- eller grönsaksbuljong
• 1 kanelstång
• 1 tsk flytande honung
• 150 g torkade aprikoser eller dadlar
• 3 msk finklippta myntablad
• 3 msk rostade, skivade mandlar
• salt, svartpeppar ur kvarn 

Deglock:
• 500 g smördeg

Till servering :
• kokta grönsaker eller en grönsallad

1. Skala och klyfta löken. Tärna lammköttet
Fräs löken några minuter i en stekpanna. 
Tillsätt köttbitarna och bryn dem snyggt.

LAMMGRYTA I POT PIE-STIL
4 portioner
Förberedelser 25 min, tillagning 50 min, sammanlagt 1 t 15 min 

PORTER & STOUT

ALE
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• 1 kg gulrötter (eller polka eller rödbeta)
• 4 små schalottenlökar
• 3 + 3 msk olivolja
• fingersalt, svartpeppar ur kvarn
• 8 skivor lantbröd
• 8 mjuka, torkade dadlar
• ca 8 dl rucola eller annan god sallad
• 350 g getost ur stor cylinder

Salladssås:
• 4 msk olivolja 
• 2 msk citronsaft
• 3 msk apelsinsaft
• 1 msk flytande honung
• 2 msk vit balsamicovinäger

1. Värm ugnen till 175 grader. Tvätta gulrötterna om-
sorgsfullt. Klyv dem i två eller fyra bitar ifall de är stora. 
Skala och klyv schalottenlökarna. Lägg gul rötterna 
och lökhalvorna i en ugnsfast form. Häll 3 msk olja 
över dem. Salta och peppra. Rosta ca 45 minuter eller 
tills de är genomstekta men ännu fasta.
2. Tärna brödet, skär bort skalet om du önskar. Bred ut 
tärningarna i en långpanna och ringla 3 msk olja över 
dem. Rör om väl. Rosta i ugnen ca 10 minuter eller tills 
tärningarna tar lite färg.
3. Blanda till såsen av oljan, saften, honungen och 
vinägern.
4. Skala de rostade gulrötterna. Skiva dem till mindre 
bitar om du önskar.
5. Skiva dadlarna. Sväng samman dadlarna, gulröt-
terna, löken och såsen. Avsmaka och tillsätt vid behov 
ytterligare salt och peppar. Toppa med getost och 
rucola.

Tips: Om du önskar en matigare sallad kan du tillsätta 
stekt bacon

• ca 1 kg kalkonfilé
• salt, svartpeppar ur kvarn 
• 1 pkt (120 g) filébacon 

Fyllning:
• 2 schalottenlökar
• 1 vitlöksklyfta
• 2 msk rybsolja
• 1 dl finhackad shiitake eller annan svamp 
• 3 msk finklippt bladpersijla, gräslök 

eller någon annan ört
• salt, grovmalen svartpeppar ur kvarn
• 1 dl god riven ost, t.ex. parmesan

Till stekning: 
• en blandning av smör och matolja

1. Gör först fyllningen. Skala och hacka löken och 
vitlöken. Fräs hacket med svampen några minuter 
i en stekpanna. Krydda med örthack, salt och svart-
peppar. Rör ner den rivna osten i blandningen.
2. Klyv kalkonfilén på det tjockaste stället så att 
halvorna hänger ihop. Bulta filén lätt från alla sidor så 
att den blir jämntjock. Om du önskar kan du trimma 
kanterna med en kniv. Restbitarna använder du 
förstås i en pastasås eller wok. Salta och peppra filén.
3. Bredd ut kalkonfilén på ett bakplåtspapper. Bred ut 
baconskivorna på kalkonfilén. Bred ut fyllningen på 
baconet. Rulla med hjälp av pappret ihop filen med 
början i ena långändan. Bind upp rullen med 
stekgarn.
4. Bryn rullen snyggt i en stekpanna i en blandning av 
smör och olja. Stick in en stektermometer där köttet 
är som tjockast. Undvik att spetsen sitter i fyllningen.
5. Stek rullen i 175-gradig ugn tills mätaren visar på
72 grader. Låt rullen vila ca 15 minuter under folie 
innan du skär upp den.
6. Servera kalkonrullen kall eller varm med granat-
äppelris med pistaschmandlar.

• 4 ½ dl basmatiris 
• 1 (eko)apelsin 
• 80 g smör
• ½ tsk saffran
• 1 dl halvor av torkade tranbär eller lingon
• 1 dl tärnade, torkade ekoaprikoser eller fikon
• 1 dl hackade nötter eller mandlar, 

t.ex. pistaschmandlar
• grovmalen svartpeppar ur kvarn, salt
• fröna ur ett litet granatäpple

1. Koka riset i saltat vatten enligt anvisningarna på 
förpackningen. Låt det svalna till kylskåpstemperatur. 
2. Tvätta och riv apelsinskalet. Mät upp hälften av 
smöret i stekpanna tillsammans med saffranet. 
Hetta upp ca 1 minut under ihärdig omrörning. 
Tillsätt riset och rör om omsorgsfullt. Tillsätt tran- 
bären, aprikoserna och pistaschmandlarna. 
Stek ca 5 minuter under omrörning. 
Krydda med svartpeppar och vid behov med salt.
3. Sväng ner granatäppelfröna strax före serveringen.

PANZANELLASALLAD
4 portioner. Förberedelse 20 min, tillagning 45 min, sammanlagt 1 h 5 min

FYLLD KALKONRULLE
För 4–6 personer. Förberedelse 25 min, tillagning 40 min, sammanlagt  1 h 5 min 

GRANATÄPPELRIS MED PISTASCHMANDLAR (JUVELRIS)
För 4–6 personer. Förberedelse 25 min, tillagning 1 h, sammanlagt 1 h 25 min Alla recept 

som har givits ut
i tidningen Etiketten   

hittar du också på webben 
på adressen etiketten.fi. 

Använd sökfältet 
upptill på sidan för 

snabbsök.
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VINTERNS  
MALT-
SMAKER
Vinterns och julens ölutbud inbjuder till att experimentera 
och till att lära nytt. Ölet är också en förträfflig dryck till 
det traditionella finländska julbordet.

ervpirrande nyheter, gamla 
klassiker och öltyper på ett 
brett spektr um – allt detta 
bjuder Alkos vinterdukning 
på. Finländarna uppskattar 
vinteröl som är värmande 

och aromrika. Öl av det här slaget ingår 
garanterat i utbudet, då sortimentet av 
23 vinteröl kommer till butikerna i början 
av november, lämpligt till vinterns kyla och 
säsongens mat. 

”Jul- och vinterölen har hela tiden blivit 
allt populärare. Till den här säsongen för-
väntar vi oss att försäljningen av dem 
skall öka med tio procent. Vi syftar till att 
hitta ett så mångsidigt sortiment som möjligt, 
i samklang med den finländska smaken. 

Stenfoten utgörs av ale, bock och stark 
lager, som också annars är de mest efter-
frågade”, berättar Mika Kauppinen,
varugruppschef för bryggerivaror och stark-
varor på Alko.

Friskt veteöl eller torr pilsner, som passar 
till ett fiskbord, har varit mycket populära de 
senaste åren. Ett nyare fenomen är ale med 
stark humlebeska, och som det finns av ock-
så bland jul- och vinterölen.

”På julen har folk en stark dragning till att 
experimentera och till att gå utöver det vanliga 
i smakernas värld. Det är tydligt att ölhob-
byn har brett ut sig, och det syns också på 
julen. Det har också blivit vanlig are med öl 
som bordsdryck. Allmänt taget kan man säga 
att finländarna dricker mindre, men bättre.” 

TEXT MIKKO SALMI FOTO PÄIVI RISTELL OCH ISTOCK

Kulmbacher Eisbock  

Stallhagen 
Julbock  

Ayinger Winter Bock  
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Öl till julskinkan
De traditionella, kraftfulla bockölen får 
likvärdigt sällskap av jordnära lådrätter, 
julkskinka och senap även av det eldig-
are slaget. Den karamelliga, nyansrika 
maltig heten hos tyska Ayinger Winter 
Bock trivs bättre med saltare mat, liksom 
också de rika tonerna av mörk choklad hos 
åländska Stallhagen Julbock 

Ännu mustigare aromer har Kulm-
bacher Eisbock, ett öl med toner av mogen
frukt och saltlakrits. Ölet representerar 
öltypen isbock, som sägs ha utvecklats 
av en slump, när ett par öltunnor blev ute 
i snödrivan över vintern. När man grävde 

fram tunnorna, innehöll de is, men på 
bottnen skvalpade ett koncentrerat, 
värmande öl.

”Den värmande styrkan är onekligen 
ett väsentligt drag i vinteröl. Också histo-
riskt sett sitter vinteröl ihop med säsong-
ens gryträttet, kryddighet och salt, som 
ofta kräver öl”, säger Kauppinen. 

Också bland de över jästa ölen finns 
många bra alternativ för julbordet. Ale-
typens mildaste varianter representeras av 
Fuller’s Old Winter Ale från London. Det 
medelfylliga ölet har lätta toner av nötter 
och citrus. Ett steg i den fylligare riktningen 
står två öl från Norge: Nøgne Ø Underlig

Jul med toner av mogen frukt och karde-
mumma, och La Winter Ale som är ett 
friskt, örtigt öl med russintoner. Fyllig malt- 
ig het hittar man hos Hibernation Ale, ett 
väl balanserat öl med toner av kakao och 
citrus.

Den som saknar rökighet finner den 
i Aecht Schlenkerla Eiche. Ölet med söt 
maltighet har tjäraktiga toner som för 
tanken till basturökt skinka. Ett skinköl 
i ordets två betydelser.

Den som gillar rostade toner kan prova 
Saku Porter, ett mycket fylligt öl med
toner av lätt rostad karamellmalt.

Aecht Schlenkerla Eiche  

Saku Porter  

Hibernation Ale  

La Winter Ale  

Nøgne Ø Underlig Jul  

Fuller's Old Winter Ale  



Sinebrychoff 
Julöl  

Kapuziner  
Winter-Weissbier  

Erdinger 
Schneeweisse  
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Friskt till fisk
På ett fiskbord fungerar en frisk pilsner 
som en bra entré till måltiden. Till exem-
pel Neuzeller Pilsner Winter 13/14 med 
väna honungstoner är ett friskt och inte 
för starkt universalöl till fisk. Med rom,  
lutfisk och till exempel sushi fungerar 
givetvis de lätta och friska veteölen, såsom
Erdinger Schneeweisse, ett fruktigt och 
lätt krydd igt öl. Ett steg i den fylligare rikt-
ningen är Kapuziner Winter-Weissbier, 
med lätta banan- och rostoner.

Den som söker söt maltighet kan välja 
Sinebrychoffs Julöl. Det medelfylliga och 
lätt kryddiga ölet är i god balans med till 
exempel en skiva rostat bröd med rom. 
Också bärnstensbruna och karamell-
maltiga Samuel Adams Winter Lager är 
en mångsidig följeslagare med allt från 
entrérätter till varmrätter.

Friskheten och den munrensande kol-
syran hos ölen möjliggör att de kan an-
vändas till mat av vitt skilda slag. Ibland är 
det också på sin plats med en hög alkohol-
styrka, för den biter på gräddighet och fett.

”Julölen är utmärkta bordsdrycker. De 
har inga element som skulle av trubba 
smakerna i maten eller orsaka smak-
konflikter. Ölet friskar upp och dess arom-
värld förenar sig med de starka smakerna 
i julmaten”, påminner Kauppinen

 

Neuzeller Pilsner 
Winter 13/14  

Samuel Adams 
Winter Lager  

St Feuillien  
Cuvée de Noël  

Huvila Arctic 
Circle Ale  

Siperia Imperial Stout  
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Till stressfri njutning
När man sitter framför brasan med ull-
strumporna på fötterna och tillvaron är 
angenämt stressfri, är det dags att njuta av 
speciellt aromrikt öl. Öl med stark humle-
beska har i stadig takt vunnit i popularitet, 
och vinterns sortiment har flera av dessa 
öl, även från inhemska bryggerier. Huvila
Arctic Circle Ale är ett nyansrikt njut-
ningsöl vid vars bryggning man har använt 
också rågmalt och enekvistar. Till samma 
kategori hör Siperia Imperial Stout, ett 
öl med synnerligen stark humlebeska och 
toner av mocka och rågbröd.

Belgien är känt för sina öl med exotiska 
smaktillsatser, och för traditionen att till 
julen brygga något ännu mera speciellt. 
Därifrån kommer två intressanta öl, 
St. Feuillien Cuvée de Noël, ett  kloster  -

öl med toner av honungsmalt och 
muskot, och Gouden Carolus Christ mas
med toner av torrkaka och julkryddor. Lätt 
avkylda är de båda ölen trevligt sällskap till 
arom atiska ostar.

Liksom ölet är också ost en jäst produkt, 
och de två är lätta att matcha. Kombin-
ationen starka, lagrade ostar och vinterns 
säsongsöl är värda att prova som dessert.

Öl är som regel menat att avnjutas svalt, 
så ölet till förrätterna kan man ställa fram 
tagna direkt ur kylskåpet. När man kom-
mer till varmrätten har ölet antagit en 
lämplig temperatur. Digestiv- och ostöl 
kan avnjutas varmare, till och med rums-
varma.

Vinterns mest värmande öl är antag-
ligen nyansfulla Kasteel Winter från
Belgien, med toner av chokladmalt och 

vanilj, och Criminally Bad Elf från
England, med toner av maltkex och aprikos.

Finländarna har av tradition njutit av öl 
också som bastudryck. Vanligtvis har det 
varit en frisk lager, men nu har man nya 
alternativ.

”Ett bastuöl kan vara av vilken typ som 
helst. Var och en kan välja det enligt egen 
smak”, funderar Kauppinen. 

På vinterns mest exotiska ölnjutning, 
kanske efter bastubadet, bjuder det 
friska fruktölet Grunn Winter Cherry
med toner av körsbär och karamell, 
YuleSmith med stark humlebeska och
toner av barr, och Mikkeller Hoppy
Lovin’ Christmas, ett öl med mycket stark 
humlebeska och toner av blommor och 
grapefrukt. E

också som bastudryck. Vanligtvis har det 

vanilj, och Criminally Bad Elf 
England, med toner av maltkex och aprikos.

Finländarna har av tradition njutit av öl 

YuleSmith  

Grunn Winter 
Cherry  

Mikkeller Hoppy 
Lovin' Christmas  

Criminally Bad Elf  

Kasteel Winter  

Gouden Carolus  
Christmas  



TEXT SANNA KEKÄLÄINEN FOTO LAURA RIIHELÄ
DRYCKFÖRSLAG OCH GLAS ALKO, ALLT ÖVRIGT FOTOREKVISITA

Frukostbullens hemlighet
En nybakad frukostbulle, eller semla som vi säger i Svenskfinland, 
är en delikatess speciellt om en del av degspadet består av öl. Alkoholen 
förflyktigas då brödet jäser och gräddas, men gör brödet luftigt och gott. 
Servera de runda godbitarna med smör, eller festligare med Waldorfsallad.

FRUKOSTBULLAR MED ÖL OCH HONUNG 
ca 20 st.
Förberedelser 20 min,  
tillagning 1 h, 
sammanlagt 1 h 20 min

LAGER

PILSNER

STARK LAGER

ALE

Dryckförslag: 
Servera ljus 
lager eller pilsner 
till frukostbullarna, 
Waldorfsalladen 
och den gravade 
fisken. Bland sä-
songsölen är också 
stark lager eller ale 
är ett bra val.
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1. Värm ölet och vattnet fingerljumt.
Lös upp jästen i degspadet. Rör ner mjölet 
med trägaffel. Låt denna fördeg jäsa under 
en bakduk på varm, dragfri plats tills den 
bubblar (ca 15 minuter).

2. Rör ner honungen och saltet. Rör och 
knåda ner mjölet efter hand tills degen är 
spänstig och lossnar ur bunken. Observera 
att det krävs mera mjöl om du knådar för 
hand än då du använder matberedare eller 
degkrokarna på en elvisp. Tillsätt oljan 
i slutfasen av knådandet.

3. Baka ut degen till frukostbullar av önskad 
fason. Jäs bullarna på dragfri plats 
ca 30 minuter.

4. Pensla bröden lätt med mjölk och beströ 
dem med sesamfrön.

5. Grädda 10–15 minuter i 225-gradig ugn.

6. Klyv bröden och stryk lite smör på dem. 
Servera med Waldorfsallad och gravad fisk.

Obs! Alkoholen i ölet dunstar från degen 
under jäsningen och gräddningen, men 
bidrar till att brödet får en luftig konsistens  
och massor av god smak.

WALDORFSALLAD
För 4 personer
Tillagning 15 min

• 400 g rotselleri
• 1 äpple
• 2 tsk citronsaft
• 3 msk hackade valnötter
• ca 1 dl majonnäs
• salt, svartpeppar ur kvarn 

1. Skala selleriknölen och skär 
den i tändstickssmala strimlor. 
Koka dessa en kort stund i lite saltat 
vatten men inte så mycket att de 
mjuknar helt. Lägg strimlorna att 
svalna i kallt vatten.

2. Skala och skär också äpplet till 
strimlor av samma dimension. Låt 
selleristrimlorna rinna av och blanda 
dem varsamt med äppelstrimlorna, 
citronsaften och valnötterna. Tillsätt 
precis så mycket majonnäs att 
blandningen blir fast. Salta och 
peppra. Servera med frukostbullar 
och gravad fisk. Du kan 
eventuellt tillsätta 
finhackad blad-
persilja eller 
timjan.

Fördeg:
• 2 dl öl (ljus lager, pilsner 

eller veteöl)
• 3 dl vatten
• 50 g jäst
• 5 dl vetemjöl (fullkorn)

Till degen:
• 2 tsk flytande honung

• 1½ tsk salt
• ca 7 dl  vetemjöl 
(fullkorn)
• 3 msk rybsolja

Till pensling och 
strössel:

• mjölk
• sesamfrön
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Vilken konjak blir en bra present?
Konjak är en högklassig gåva, men 
hur skall man lyckas välja rätt 
bland alla alternativ? Försäljaren 
Jutta Tiainen på Alko Rovaniemi 
centrum berättar. Läs mera om 
butiken i Rovaniemi på sidan 44.

TEXT ANU PIIPPO FOTO KAISA SIRÉN OCH ISTOCK

Konjak är en av världens mest prestigefyllda 
drycker och därför en lysande presentidé. 
Jag anser att konjak kommer bäst till sin rätt 

uttryck ligen som njutningsdryck. 
Alko har ett brett sortiment av konjak med varierande 

åldrar och karaktärer. Det lönar sig inte att under
värdera mottagarens smak – alla blir ju glada om gåvan 
överträffar förväntningarna. Eftersom det handlar om 
en gåva, är det också trevligt att ge en present, som 
mottagaren inte har kommit att tänka på, eller kanske 
inte har unnat sig.

Om mottagaren har någon viss favoritkonjak, 
kan gåvan väljas inom samma stil. Det faller sig också 
naturligt att välja en äldre vara till exempel från samma 
konjakshus.

Allmänt taget tycker de flesta om mjuk, högklassig 
och aromrik konjak. Om man inte känner mottagarens 
smak från tidigare, är den här typen av konjak det bästa 
alternativet.

Ett bra glas är i nyckelställning då man serverar en 
njutningsdryck. Till konjak rekommenderar jag absolut 

Vad beaktar jag vid valet 
av en presentkonjak?

ett tulpanformat aromglas. Den mycket använda 
modellen med stor, rund kupa är inte den bästa, för det 
framhäver ofta spritdoften på bekostnad av de finare 
konjaksaromerna. Det kunde vara en bra idé att förutom 
konjaken ge också högklassiga glas, som i bästa fall 
lyfter upp smuttandet på en helt ny nivå.” E

”

På den 
här spalten 

besvarar Alkos 
personal frågor 
som kunderna 

ofta ställer.

Till vad kan jag använda madeira?
Man kan helt bra köpa en helbutelj madeira, för tack vare tillverknings-
metoden håller sig vinet länge också i öppnad flaska. Det lönar sig 

dock att förvara flaskan omsorgsfullt tillsluten i kylskåpet, varvid drycken kan 
hålla i upp till ett halvår.

Madeira används mycket som dessertvin, och passar särdeles till kakor och 
desserter som innehåller torkad frukt, nötter eller choklad. Om man använder 
madeira i en kaka, är samma dryck ett bombsäkert dryckesval då kakan 
serveras.

Vin som blivit över kan man använda i en såsbas till exempel för en biff, eller 
så här under kalla vinterkvällar rekommenderar jag att använda madeira i en 
härligt varm glögg.”

”
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November Januari
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Stig in i 
festsäsongen

Etiketten erbjuder mången slags hjälp för festen. 
På sidorna 32–33 av den här tidningen berättar 
vi till exempel hur ett glas för mousserande vin 
låter drycken komma till sin rätt, och hur glaset 
hanteras. Glöm inte heller Etikettens förnyade 
webbsidor, som du hittar på adressen etiketten.fi.

Den mörkaste tiden på året 
erbjuder många skäl till samvaro. 
När du planerar en stor eller liten 
fest, har du hjälp av Etikettens 
tips om mat och drycker.

TYCK TILL OM TIDNINGEN!
Etikettens läsare kan påverka tidningens innehåll via webbsidorna på adressen
etiketti.fi. Där finns en länk till en förfrågan där du kan utvärdera den nyaste 
tidningen och föreslå artiklar. Förfrågningen är på finska, men du kan gärna svara 
också på svenska.

Bland alla som svarade på frågorna om nummer två av årets tidningar utlottades 
Unik-kassar med fack för sex buteljer. Vinnarna blev Helena Ahlstedt i Vanda, Hilla 
Laurila i Tammerfors och Tarja Viemerö i Kangasala. Grattis! Bland alla som deltar
i förfrågningen om det här numret lottar vi ut tre set med behändiga glasmärkare.

ÖPPETTIDER KRING ÅRSSKIFTET
Alkobutikerna har öppet i december och 
januari enligt följande:

REDAKTÖR ANU PIIPPO FOTO ISTOCK

	 		 			 		 	 1		 2	 3	

	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

 må  ti  on to  fr lö  sö
December

	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	

	 23		 24	 25	 26	 27	 28	 29	

	 30	 31

	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	

	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

	 	 	 	 	 	 1	 2	
 må  ti  on to  fr lö  sö

Februari

	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	

	 24	 25	 26	 27	 28

	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	

	 		 			 		 	 	 	 1	

	 13		 14	 15	 16	 17	 18	 19	

GLÖGG I GLASET OCH I MATEN
Säsongens glögg har funnits i Alkobuti-
kerna redan sedan oktober. På Etikettens 
webbsidor (etiketten.fi) hittar du tips om 
hur du kan krydda glöggen, och om fiffiga 
sätt att använda glögg i matlagningen. 
Skriv in söktermen ”glögg” i sökfältet.

Kalendern
28.11–6.2	 11	 12	 13		 14	 15	 16	 17	

Självständighetsdagen
Kvällen före själv-
ständighetsdagen 
(tors 5.12) 9–18.
På själständighets-
dagen (fre 6.12) är 
butikerna stängda.

Jultiden
Veckan inför jul 
ons–fre 9–20, lör 9–18. 
Dagen före julafton 
(mån 23.12) 9–20. 
På julaftonen och under 
juldagarna är butikerna 
stängda.

Nyår
På nyårsaftonen 
(tis 31.12) 9–18.
På nyårsdagen (ons 1 .1) 
är butikerna stängda.

Trettondedagen
Inför trettondedagen 
är butikerna öppna 
normalt. 
Söndagen 5.1 och på 
trettonde dagen 6.1 
är butikerna stängda.

alendern



DAGS FÖR VINTERÖL
Alko tog för den här vintersäsongen in hela 23 säsongsöl 
i sitt sortiment. Om dem berättar vi i artikeln som börjar 
på sidan 20 i den här tidningen. I artikeln har ölen delats 
upp i tre grupper enligt användningsändamålet. Hur 
vore det med öl till fisken eller skinkan? Ett intressant 
matrecept ingår i artikeln.

FISK OCH VITVIN 
VAR SOMMARENS GREJ
På etiketten.fi frågades på sommaren vad sommarens bästa 
smakpar är. Det gavs fyra alternativ: jordgubbar och mous-
serande vin, rökt fisk och vitvin, grillat kött och rödvin samt 
högklassig korv och öl. Mest röster av de fyra alternativen 
samlade rökt fisk och vitvin. Som två kom jordgubbar och 
mousserande vin.
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6.12
På självständighetsdagen är det vanligt att skåla 
i mousserande vin. Läs mer om högklassiga 
mousserande viner, och om hur man hanterar 
glaset, på sidorna 32–33 i den här tidningen. 
T.ex. en elegant sallad kan sitta väl med festlig-
heterna – receptet finns på sidorna 12 och 15.

Nästa nummer av

 Etiketten
utkommer

6.2

31.12
Tar du emot det nya året i ett
större sällskap? Tips om läcker-
heter du kan bjuda på hittar 
du både i den här tidningen 
och på Etikettens webbsidor 
på etiketten.fi. Hur låter det t.ex. 
med varm livarotost? Receptet 
finns på webben.

9X9X5X
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Susanna Huovinen tog över 
posten som omsorgs
minister i maj. Förnyandet 
av alkohollagen är ett av 
de stora projekten under 
den här regeringsperioden.
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Målet är 
måttlighet

Omsorgsminister Susanna Huovinen anser att då 
alkohollagen förnyas skall den ha ett tydligt syfte: 

totalkonsumtionen måste minska.

är Susanna Huovinen (SDP) tog över 
som omsorgsminister i maj visste hon 
att alkoholpolitiken kommer att bli en 
av de frågor som sysselsätter henne 
under tiden som minister. 

I de första intervjuerna uppmanade 
den nya ministern till att söka lösningar med vilka 
man kunde få totalkonsumtionen av alkohol att 
minska. Det resulterade i en störtsjö av respons. Den 
överraskade till och med Huovinen, som varit med 
länge i poltiken.

”Tyvärr är det fortfarande svårt att föra en  sansad 
och helhetsbetonad alkoholpolitisk diskussion 
i  Finland.”

Huovinen är dock nöjd med den diskussion som 
förts. Responsen hon fick är till hjälp vid förbered-
ningen av den nya alkohollagstiftningen.

”Den mest centrala målsättningen för den nya lagen 
är att minska totalkonsumtionen och de negativa 
följderna av alkoholbruk.”

Huovinen påminner att det är viktigt också med 
 tanke på ekonomin att få ner konsumtionen. Det 
har uppskattats att de negativa följderna av alko-
hol  årligen orsakar en miljard direkta kostnader för 
 sam hället.

Betydande reform på gång
I Finland tycks det råda en ganska bred samstämmig-
het om att man borde minska på de negativa följder-
na av alkohol. Däremot råder det olika åsikter om hur 
det skall göras. 

”Nu skulle jag önska att vi kunde föra en uppbyggande 
diskussion om det här. Samtidigt önskar jag att alla 
parter kunde förmå sig också till ett självkritiskt grepp. 
Om det inte passar att ändra en viss sak, skall man 
kunna föreslå alternativ.”

Man har velat göra föreberedningen av den nya 
lagen så öppen som möjligt för att alla parter skall ha 
en chans att framföra sin åsikt. På basis av två remiss-
rundor och flera diskussionsmöten förbereder social- 
och hälsovårdsministeriet ett lagförslag, som enligt 
nuvarande utsikter föreläggs riksdagen på våren.

Det handlar om en betydande reform. Hittills har 
alkohollagen i Finland förnyats bara tre gånger – 
åren 1932, 1968 och 1994.

Alla medel övervägs
Ministern vill inte i det här skedet dra upp några rikt-
linjer för hur total konsumtionen av alkohol kan sän-
kas. I internationella utredningar har det dock fram-
gått att tre faktorer styr total konsumtionen: priset, 

TEXT MATTI REMES FOTO HANNA LINNAKKO
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 tillgängligheten och  reklamen. 
”Från de här tre måste också vi utgå då vi dryftar saken”.
Därutöver behövs enligt Huovinen fortfarande traditio-

nellt upplysningsarbete, ansvarsfull försäljning och ålders-
kontroll.

”Med andra ord allt det vi redan länge har hållit på med.”
Huovinen är nöjd med att totalkonsumtionen av alkohol 

i Finland har uppvisat en liten minskning. Skolhälso - 
enkäten berättar för sin del att alkoholkonsumtionen bland 
de unga inte längre ökar.

”Man skall dock inte låta sig invaggas av de positiva sig-
nalerna. Ett aktivt grepp behövs också framöver.”

Huovinen anmärker att alkoholens negativa följder fram-
hävs inom social- och hälsovårdsministeriets arbetsfält. 

”Det här sätter sin prägel också på min egen målsättning, 
men i alkoholpolitiken måste man givetvis beakta också an-
nat än folkhälsosynpunkterna. Som exempel kan nämnas sys-
selsättningsläget inom handeln och restaurang branschen.”

Huovinen påminner att reformen handlar också om an-
nat än att skärpa reglerna.

”Den nuvarande lagen innehåller begränsningar som 
 inte längre behövs i den värld vi nu lever i. Till exempel för 
restaurangerna finns bestämmelser som går in i minsta 

detalj, men som inte har någon större betydelse för total-
försäljningen av alkohol.”

Tydliga mätare för målsättningen
Huovinen önskar att den nya lagstiftningen skall innehålla 
mål vars förverkligande kan följas upp med tydliga mätare.

Enligt social- och hälsovårdsministeriet kunde en sådan 
mätare vara till exempel att sänka totalkonsumtionen av 
alkohol under åtta liter 100-procentig alkohol per invånare. 
I fjol var konsumtionen 9,6 liter.

”Man kunde följa upp hur målet förverkligas i en utvär-
dering år 2020. Då skulle man uppskatta på nytt om åtgärd-
erna har verkat och vad som måste förbättras.”

Nivån på alkoholskatten är enligt Huovinen också i fort-
sättningen ett centralt styrningsmedel för konsum tionen. 
Att hitta den rätta nivån är dock inte lätt. En alltför stark 
skattesänkning kan leda till en markant ökning av total-
konsumtionen, medan en skatte skärpning kan öka egen-
importen i samband med resor och den grå ekonomin.

I oktober beslutade regeringen att alkoholskatten kom-
mer att höjas nästa år mindre än vad man tidigare avtalat. 
Orsaken var egenimporten från Estland som hade ökat 
i alarmerande grad.

Att sammanjämka en ministers och 
riksdagsmans fullspäckade arbetsdag 
med familjelivet kräver ofta en viss grad av 
akrobati, säger Susanna Huovinen.

”Det första man måste göra avkall på är 
de egna aktiviteterna, men jag försöker varje 
vecka ta mig en motionsrunda eller delta 
i en motionsgrupp. För mig är det också 
viktigt att delta i barnens fritidsaktiviteter. 
Dessutom försöker vi arrangera tid för 
familjens gemensamma aktiviteter, såsom 
utomhusspel, simhallsturer och motion ute 
i det fria.”

Huovinen gillar maträtter av många slag, 
men speciellt olika slags pasta är hennes 
favorit.

”Hemma lagar jag ofta vardagsmat som 
är typisk i en barnfamilj. Jag är ganska bra 
på kycklingwok och lasagne.”

Till maten dricker Huovinen vanligtvis vin, 
på restaurang väljer hon också öl eller vin.

”Bubblande alkoholdrycker hör till festliga 
ögonblick, vin och öl till mat. Måtta i allt är 
ett bra motto.”

ALLTID TID FÖR FAMILJENS 
GEMENSAMMA SAKER
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Till försäljning eller för egen konsumtion?
TEXT JORMA LEPPÄNEN FOTO JUSSI SÄRKILAHTI

Egenimporten av alkohol i sam
band med resor, omräknad till 
hundraprocentig alkohol, ökade 
enligt TNS Gallup med 11,5 
procent under en period som 
sträckte sig från september i 
fjol till augusti i år.

”Egenimporten i samband 
med resor ökade påtagligt 
år 2004 då importbegränsning
arna på EU:s hemmamarknad 
försvann. Därefter stabiliserade 
situationen sig, men på se
naste tid har egenimporten 
igen ökat”, säger Maritta 
 Haapasalmi, som är chef för 
tullen i Helsingfors.

Egenimporten i samband 
med sjöresor begränsades 
i början av november med 
en bestämmelse, enligt 
vilken resenärer till fots måste 
föra i land sina alkoholdrycker 
personligen.

”Det är uppenbart att egen
importen redan har blivit ett 
problem ur nationalekonomisk 
synvinkel. Finland förlorar ar
betsplatser. Tullen i Helsingfors 
har en sådan syn på saken att 
en del av den alkohol som sägs 
vara för eget bruk i sista hand 
säljs på olika håll ute i landet.”

Nu när resenärer till fots inte 

längre får införa stora alkohol
laster från båtarna kommer 
volymen av den alkohol som 
körs i land med medhavd bil 
förmodligen att öka.

Frågan är var alkoholen 
slutligen hamnar.

”Med tullens nuvarande 
resurser är det svårt att över
vaka vad som slutligen händer 
med den alkoholmängd som 
införs till Finland från EU
området. Nu när saken har varit 
framme i offentligheten, har 
tullen fått in ganska mycket tips 
om olaglig försäljning på olika 
håll i landet.”

”I det här läget var det motiverat att halvera förhöj-
ningen.”

Specialuppmärksamhet på barn och unga
Inom regeringen ansvarar omsorgsministern för stats-
ägda Alko Ab. Huovinen anser att den nuvarande situa-
tionen är klar: Alko har monopol på minutförsäljningen 
av alkoholdrycker med över 4,7 procent alkohol.

”Regeringsprogrammet har ett tydligt omnämnan-
de enligt vilket det här monopolet inte skall förändras.”

Vid sidan av försäljningen av alkoholdrycker 
betonar Huovinen Alkos ansvarsfulla verksamhet och 
arbete för att minska alkoholskador.

”Jag uppskattar Alkos upplysningsarbete storligen. 
För mig själv har det varit vikigt att Alko har en viktig 

roll då det gäller att förebygga att  barn och ungdomar 
börjar använda sprit och knark. Kampanjerna har haft 
god synlighet. Jag tror, att de också har inverkat.”

Under sin ministertid kommer Huovinen att fästa 
speciell uppmärksamhet vid de negativa effekterna 
alkohol har på barn och ungdomar. Hon påminner att 
alkohol förändrar en förälders beteende, vilket kan ge 
upphov till otrygghetskänslor hos barnet.

”Alltför många barn måste idag leva i rädsla i ett hem 
där alkoholen är ofta närvarande och orsakar problem.”

Huovinen vill väcka barnens föräldrar och när-
stående till att tänka igenom sina alkoholvanor och att 
säkra att de inte leder till problem för barnen.

”Det hur vi själva tolkar och ser saker kan se helt 
annor lunda ut sett med barnens ögon.” E

”För närvarande tillåter lagen 
att tullen talar med resenärer 
och ställer detaljerade frågor 
vid införseln om vart alkoholen 
är på väg. Därefter gör man vid 
behov efterkontroller. Det hän
der att vi informerar polisen om 
suspekta laster, som eventuellt 
är menade för försäljning.”

Haapasalmi önskar att alko
holimporten igen kan regleras 
så att den låter sig övervakas 
i praktiken.

”Meningen är att den nya 
lagen skall innehålla bestäm
melser om importvolymer. Om 
de överskrids, skulle det bli re
senärens sak att bevisa att alko
holdryckerna är menade enbart 
för resenärens privatbruk. Tullen 
behöver dock mera personal 
för att kunna genomföra den 
här övervakningen. Som en av 
myndigheterna med uppgift 
att övervaka den grå ekonomin 
måste tullen kunna genomföra 
de uppgifter den åläggs.”

Maritta Haapasalmi önskar 
att tullen skall få mera 
resurser för att övervaka 
egenimporten av alkohol.
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TEXT VEERA MOLL FOTO ANA BRIGIDA OCH PEDRO LOBO/NIEPOORT

Douro är ett av världens äldsta vinområden. 
En del av regionen har införts på Unescos  
lista för skyddat världskulturarv.

INTE BARA 
PORTVIN Portugal är känt för portvin, 

men i själva verket är det ett 
långt mångsidigare vinland.
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 i befinner oss i Dourodalen, 
känd som portvinets hemvis
te. Så långt ögat når domine
ras landskapet av minutiöst 

terrasserade kullar. Solen gassar skonings
löst och mätaren visar på 38 grader. Inte att 
undra på att det råder brist på arbetskraft 
i Douros vingårdar. 

Tack vare portvinet är Douro det bäst 
kända vinområdet i Portugal. Där pro
duceras dock också högklassiga vanliga 
viner. Speciellt de röda bordsvinerna har 
fått beröm såväl inom landet som inter
nationellt.

För det här kan vi tacka till exempel Dirk 
van der Niepoort. År 1987 blev han sin fars 
medhjälpare i det legendariska familje
ägda portvinshuset. Samtidigt inleddes 
anskaffningen av nya vingårdar.

”När jag fick prova ett rödvin från Douro 
av årgång 1938 vittnade smaken om att 
druvorna har potential. Jag började funde
ra på hur vinet kunde göras ännu bättre”, 
berättar Dirk van der Niepoort.

Kring Dirk van der Niepoorts entusi
asm uppstod Douro Boys, en samman

slutning av fem vänner och fem portvins
pro ducerande vingårdar. Dess syfte är att 
främja produktionen av och kvaliteten på 
vanliga viner i Douro, men gruppen har satt 
sin prägel på viner överallt i det mång sidiga 
vinlandet.

Rödvin av lokala druvor
Vingården Quinta da Pacheca i Douro dalen 
har varit i familjen Serpa Pimentels ägo se
dan 1903, men vin har gården pro ducerat 
sedan 1700talet och kanske ännu tidigare. 
Gården producerar också portvin, men hu
vudvikten ligger på vanligt vin. 

”Till exempel Touriga Nacional är 
inte bara en portvinsdruva”, förklarar 
 Alexandra Castro dos Santos på Quinta 
da Pacheca.

Touriga Nacional är Portugals nationella 
stolthet, en druva som påträffas i hela 
landet, även om de största odlingarna finns 
här i Douro. Druvan kräver mycket värme 
och sol för att växa. Druvorna är små, men 
rika på socker, aromer, tanniner och färg
ämnen. Det resulterar i färgstarka, arom
rika viner med höga tanniner.

ABC
för
vinho 
verde
Vinho verde är en vintyp 
som produceras i nordvästra 
Portugal av flera olika druvor.

Vinho verde betyder grönt 
eller ungt vin. Det är som 
bäst då det avnjuts senast 
ett år sedan det buteljerats.

De bäst kända vinerna 
är vita, men det finns också 
röd, rosé och till och med 
mousserande vinho verde.

Vinho verde passar bäst 
med till exempel sallader, 
fisk och skaldjur.

Alexandra Castro dos Santos 
serverar rödvin i gårdens 
lilla vinbutik.

Dirk van der Niepoort har framgångsfullt 
utvecklat produktionen av vanliga viner 
inom Douro, en region som de flesta 
känner enkom för portvinets skull.

INTE BARA 
PORTVIN
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I den lilla butiken i samband med vin
gården häller Alexandra Castro dos  Santos 
upp reserva av årgång 2010, tillverkad på 
enbart Touriga Nacional. Smaken har to
ner av röd frukt och ekiga, mogna tanniner. 
På gården tillverkas också vitvin på druvorna 
Cerceal, Gouveio och Malvasia Fina.

Vinturismen är en ökande trend i Portu
gal, och även Quinta da Pacheca försöker 
locka vinturister. Gården har ett litet hotell 
och en restaurang, och gästerna erbjuds 
vin och naturaktiviteter.

Vinho verde trivs i Minho
Från Portugal kommer också vinho verde, 
vars hemvist är landets största vinregion, 
Minho. Även om vi fortfarande befinner 
oss i Portugal, den här gången i floden 
Limas dalgång, avviker landskapet totalt 
från det i Douro. Här är det enbart grönska. 

Vinho verde kan översättas som grönt vin 
eller ungt vin. Vinet är lätt spritsigt, har låg 
alkoholhalt och låga syror. Produktions
området sträcker sig i nordsydlig rikt
ning från Minho, gränsfloden mot Spanien 

i norr, ända till Porto, och från kusten ända 
till Dourodalen.

Minho är ett av de regnigaste områdena 
i Europa, och det är uppenbart att ekar
na, valnötsträden och pinjeträden trivs i 
det fuktiga klimatet. Det närbelägna grön
sakslandet är fullt med prunkande sallads
huvuden, och bakom trädgården öppnar 
sig vingårdarna. Pedro Araújo, Quinta do
Ameals ägare och vinmakare, bekräftar 
iakt tagelsen. 

”Här växer allt snabbt. Det här är ju 
Minho”, säger han belåten.

Araújo är ett centralt namn inom den 
nordportugisiska vinproduktionen. Pro
duktionen av vinho verde har ofta satsat på 
volymen, men Araújo koncentrerar sig på 
småskalig produktion av högklassiga eko
viner.

För att jordmånen inte skall utarmas 
begränsas uttaget, och den övriga naturen 
tillåts växa mellan vingårdarna. Araújo 
deltar själv aktivt i alla skeden av produk
tionsprocessen, än ser man honom skörda 
druvor och än bjuda besökare på smakprov. 

”Man skall tänka på vin som en levan
de varelse och inte som en druvmaskin”, 
säger han.

Vinho verde är av tradition en blandning 
av flera druvor, varav de bäst kända är Arinto, 
Alvarinho, Trajadura och Loureiro. Den 
sistnämnda druvan är Pedro Araújos favorit. 

Druvans namn syftar på lagerträdet, men 
de mest framträdande aromerna i vinet är 
citron, apelsinblom och äpple. Loureiro är 
en av de äldsta druvorna i Portugal. Druvan 
har länge blandats med andra lokala gröna 
druvor, men används numera i allt större 
utsträckning för sig.

Araújo är inte familjens första vin
producent. Han är barnbarnsbarn till 
Ramos Pinto, en av de bäst kända portvins
producenterna. Quinta do Ameals – quinta 
betyder vingård – köpte familjen upp i slutet 
av 1980talet. På gården har man dock 
veterligen producerat vin redan i närapå 
tvåhundra år.

Pedro Araújo syftar till att utveckla 
speciellt de vita vinerna från Minho. På 
samma sätt utvecklar han också gårdens 

Pedro Araújo tror på naturenlig 
vinodling, I hans vingård får 
också den övriga naturen 
växa fritt.

Här växer allt 
snabbt. Det här 

är ju Minho.”
Pedro Araújo

”

Vinho verde är ofta en 
blandning av flera druvor, 
men här har vinet gjorts 
enbart på Lourero.



4/2013 ETIKETTEN 37

Alkos 
sortiment omfattar 
för närvarande över 

20 portvin. Därutöver 
säljer Alko cirka 30 andra 

portugisiska viner. 
Ett tjugotal av dem är 
rödviner och resten 
vitvin, rosévin och 
mousserande vin.

förutsättningar för att ta emot turister – 
med små steg i taget och i harmoni med 
naturen. Som bäst bygger han ett litet gäst
hus i vingårdens centrum.

Araújo häller upp Quinta do Ameal 
Escolha, producerat på organiskt odlade 
Loureirodruvor och mognadslagrat sex 
månader på ekfat. Vinet är citrongult, och 
smaken med bland annat citrusblom åter
speglar växtplatsen.

”Till sushi, fisk och skaldjur”, föreslår 
han.

Från vitt till rött och mousserande
Cirka hundra kilometer sydväst om Quinta 
do Ameal ligger Quinta da Lixas böljande 
vingårdar. Inte heller här nöjer man 
sig med vinproduktion, utan mitt upp i 
 odlingarna håller man på att bygga ett  litet 
spa. 

Carlos Teixeira, Quinta da Lixas
specialist på vinodling, står mitt i vin 
gårdarna som brer ut sig i alla riktningar. 
Också här är vinho verde allt i allt. Utöver 
den vita varianten tillverkas här röd, rosé 

och mousserande vinho verde. Quinta da 
Lixa grundades år 1986, och omfattar i dag 
72 hektar fördelade på sex gårdar.

Också Quinta da Lixa satsade på stora 
försäljningsvolymer, tills man insåg hur 
stor potential det låg i att satsa på kvalitet.

Teixeira häller upp ett vin som är gjort 
på Alvarinho, den kanske bäst kända dru
van för vinho verde. Druvan ger eleganta, 
strama och balanserade viner med en 
alkoholhalt utöver vad som är vanligt för 
vinho verde. Alvarinho är dock arbets
krävande. De kraftigt växande rankorna 
kräver ständig gallring trots att skörden 
också annars är ganska knapp.

Resultatet är ett friskt vin som går fint till 
fiskmat. Vinho verde avnjuts traditionellt 
till fisk och skaldjur, men vinmakarna 
uppmuntrar till att prova de lätta vinerna 
modigt. 

”Jag dricker till exempel mousserande 
vin till snart sagt all slags mat”, avslöjar 
Carlos Teixeira och häller upp av husets 
senaste skapelse, mousserande vinho 
verde.  E

PORTVINSMARKNADEN 
FÖRÄNDRAS
Portvin produceras enbart 
i Dourodalen i norra Portugal.

Portvin är ett starkvin, vars 
jäsning har avbrutits genom att 
tillsätta vinsprit. Vinet behåller då 
sin naturliga sötma och får en 
alkoholhalt på cirka 20 procent.

Under de senaste åren har 
portvinsmarknaden lidit av en 
minskad efterfrågan på portvin 
i de lägre kvalitetsklasserna och 
av ökade produktionskostnader. 

Ett sätt att klara den 
ekonomiska krisen som också 
vinmarknaden känner av är 
företagsfusioner. 

I stället för standardruby 
och -tawny satsar man nu på 
hög klassigare portvin.

Carlos Teixeira arbetar på en 
gård som har koncentrerat 
sig på att producera vinho 
verde, nu också som en 
mousserande version.

Jordmånen i Douro domineras av granit och skiffer. Terrassering har varit
en grundförutsättning för allt jordbruk.
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Gåvan i paket och 
paket för gåvan

TEXT ANU PIIPPO OCH ALKO 
FOTO PIIA ARNOULD OCH ISTOCK

1 

2 

3 

4 

Alkobutikerna har ett brett 
utbud av presentartiklar från 

glas och servetter till olika slags 
bartillbehör. Speciellt den här 
tiden av året lönar det sig att 
ta en titt på presentartiklarna 
bland vilka du lätt hittar både 

små och stora klappar.

lkobutikernas avdelning för present
artiklar bara växer. Du kan bekanta 
dig med hela sortimentet på webb
adressen alko.fi. Knappa in söktermen 
”Presentartiklar”. 

Alla presentartiklar på Alko är valda med tanke 
på att de skall vara högklassiga och hållbara. Också 
presentpåsarna kan ofta användas mer än en gång. 
En del av dem – till exempel present påsen Fiksu 
som presenteras härintill – är designad enkom med 
tanke på återanvändning. E
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6 

5 

7 

8 

9*) Varan säljs i Alko Arkadia i Helsingfors. 
Varor som säljs i flaggskeppsbutiken 
Arkadia kan mot extra avgift beställas till 
valfri Alkobutik i hela landet. Hör dig för 
på Alko Arkadia (e-post ml2102@alko.fi, 
tfn 020 711 2102).

7 Formrätta ölglas
Gillar du porter och stout, eller 
kanske ale? Specialglasen 
i serien Etiketten (varunummer 
833171) framhäver de här 
öltypernas bästa egenskaper. 
Förpackningen innehåller två 
munblåsta glas. 
Pris 17,40 €/förp.

8 Vilket glas är nu mitt?
När man har många gäster 
händer det lätt att man förväxlar 
vinglasen. Glasmärkaren Etiketten 
(varunummer 833213) underlättar 
igenkännandet av det egna 
glaset. Märkarna i olika färger 
fästs på glaset med sugkopp. Den 
här förpackningen innehåller åtta 
märkare. Pris 8,00 €/förp.  

9 Presentpåsen blir kökspåse
Presentpåsen Smart  (varu
nummer 833217) är tillverkad av 
eko  logiska material, jute och 
organisk bomull. Också dess 
grundidé syftar på att inte belasta 
miljön i onödan – efter att ha 
tjänat som presentpåse kan 
påsen återanvändas för 
förvaring. Påsen är så hög 
att den rymmer en butelj, men 
genom att vända ner kanten blir 
den både lägre och stadigare. 
I den snygga påsen kan du 
förvara såväl köksredskap som 
matvaror. Pris 10,50 €/påse.

1 För hemmets barmästare
Att blanda drinkar hemma 
lyckas med några få bartillbehör. 
Tillbehörssetet för hemmabaren 
(varunummer 833205) innehåller 
en shaker, barsked, muddler av 
trä, en jigger, en cocktailsil och 
ett häfte med drinkrecept, också 
alkoholfria. Pris 33,90 €/set.

2 Vältempererat vin
Bouqueten och de övriga 
egenskaperna hos ett vin kommer 
inte till sin rätt om vinet serveras 
rumsvarmt. Med Etiketten
vintermometern (varunummer 
833212) är det lätt att temperera 
vinet till rätt serveringstempera
tur. Termometern fästs enkelt på 
buteljen. Specialpris 21.11–6.1 
9,50 €/st. (norm. 11,90 €/st).

3 Heta drycker, med stil
Det modernt designade och 
eleganta glaset passar till 
glögg och andra heta drycker. 
Glaset finns i grått (varunummer 
834163), vitt (varunummer 
834164) och pistasch (varu
nummer 833165). Dess nedre del 
är av hållbar ekologisk kork. 
Pris 10,60 €/st. *)

4 Skål för tilltugg
Skålen Snack (varunummer 
834166), som passar till många 
slags tilltugg, är ett bra exempel 
på de många högklassiga och 
eleganta tillbehören. 
Pris 11,90 €/st. *)

 5 Bra champagneöppnare
Tycker du det är besvärligt att 
öppna en butelj mousserande 
vin? Med den stadiga champ
agneöppnaren (varunummer 
833142) öppnar du buteljen 
tryggt med ett enda lyft som 
inte kräver speciell kraft. 
Pris 17,90 €/st.

6 Alltid redo champagnekylare
Att kyla en butelj mousserande 
vin behöver inte vara krångligt. 
Den eleganta champagnekylaren 
Etiketten (varunummer 833206) 
kan förvaras i frysen, så den 
är alltid färdig att användas. 
Kylaren passar alla de vanligaste 
formerna av buteljer för mous
serande vin. Pris 15,90 €/st.
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JAAKKO SELIN

Jag har arrangerat 
en lyckad nyårsbastukväll 

i en koloniträdgård.”

”

Den röda knappen
ag och Kevin från Skottland 
satt och värmde oss i den 
trendiga baren vid Imatra
forsens tomma fåra. Från 
bardisken spred sig en doft 
av ångande glögg.

”Det måste vara den röda knappen i 
Uleåborg”, svarade Kevin, när jag frågade 
honom vad som intresserade honom mest 
i den finländska vintern.  

Förlåt, vasa?
Kevins kolleger som turistat i Finland 

hade uppmuntrat honom till att ta sig en 
semester vid Imatraforsen. Han väntade 
speciellt på juldagen, då den mäktiga 
forsen släpps fri till ackompanjemang av 
kulörta lampor och musik. 

”Dammluckorna lär ska öppnas på 
528 kilometers avstånd från Uleåborg. 
Nån trycker på en röd knapp där”, upplyste 
mig Kevin. Jag borde ju ha vetat det där.

 
Det är svårt att förutspå vad som 
intresserar utlänningar mest i våra fester 
kring årsskiftet. Gång på gång får jag av 
dem höra orden tystnad, mörker, frid. 
Att forma dessa till säljbara produkter är 
dock svårt.

Tystnaden förbyts lätt i tristess. Jag 
har på närhåll följt med hur en grupp på 
ett tjugotal amerikaner hängde tre dagar 

i foajén på ett hotell i Helsingfors utan 
något att göra. ”Stängt överallt. Psalmer 
på TV. Det enda i matväg är samma buffé 
från morgon till kväll. Och de… de där… 
boxarna”, beskrev ett par sin stämning. 
Redan den första kvällen hade de packat 
sina kappsäckar och ställt dem i foajén i 
väntan på avfärden.

Sannerligen, vi har kollrat bort många 
utlänningars tankar och smaksinne därtill 
med våra jullådor. Låtom oss alltså sluta 
att tala om boxar, varför inte rätt och slätt 
kalla dem stuvningar eller casseroller, 
alltså något slags gryträtter.

Jag rekommenderar inte heller att släpa 
utländska gäster till julbastun. Upplevel
sen kan vara en chock med björkris och 
rullande i snön.

Det finns också minnen av ett annat slag. 
På julfesten i morgonskymningen i en 
liten byskola i Mellersta Finland satt en 
grupp rörda spanska turister. Också jul
ottan är en första klassens showstopper, 
speciellt i snölandskap vid sjusnåret. 

Jag har arrangerat en lyckad nyårs
bastukväll i en koloniträdgård, där bekanta 
från olika länder hade bjudits in till stug
gemenskapen. Varje kolonistuga hade 
sitt program, det fanns en glöggstuga, en 
bastustuga och en stuga där man stöpte 
tenn. Att stöpa tenn i en hink med snö 
tyckte portugiserna och kanadickerna var 
så roligt att man tog om det på morgonen.

I Kesälax purrades en förtjust grupp 
italienare på nyårsdagen för att vara 
med on att dra årets första vinternot. Att 
ösa 700 kilo siklöjor ur noten med bara 
händerna vara ett intrycksfullt spektakel, 
och redan två timmar senare satt vi till 
bords och stoppade njutningsfullt i oss av 
de krumma, rågpudrade delikatesserna. 

Jag träffade för övrigt Kevin ännu på 
nyårsaftonen i Helsingfors. ”När jag ärver 
min amerikatant, flyttar jag för gott till 
tornsviten vid forsen och äter sillsallad till 
frukost varje dag. Och varje morgon får 
nån just då lov att trycka på den där röda 
knapen i Uleåborg”, sade han. E

Jaakko Selins 
kolumner kan nu 

läsas också på webben 
på adressen    
etiketten.fi/ 
kolumnen.

olumnen
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TEXT LINDA MARTIKAINEN 
FOTO JUSSI NAHKURI / YLE FOTOARKIVET

Den fördomsfrie kocken
Arto Nyberg är värd för ett 
eget intervjuprogram i TV. 
Han är också ölentusiast och 
en experimentlysten kock.

Vilka smaker klingar fint med 
kalla vinterdagar?
Ingenting är så gott en kall 
vinterdag som indisk mat. Den 
fascinerar med både sin eldig
het och med hur fint smakerna 
kombineras.

Gillar du ost? Vad är din 
favoritost?
Jag gillar ost. Av blåmögelost
arna är stilton alltid på sin plats. 
Också en brie med frän lukt är 
välkommen.

Salt eller sött?
Hellre salt. Jag äter egentligen 
aldrig vetebulla eller godis. Lite 
saltlakrits kan det bli nån gång.

Vilka hemliga laster har du?
Nå öl, men det är nog hellre en 
dygd. 

Lagar du ofta mat hemma?
I år har det ohjälpligen blivit lite 
mindre av matlagning. Jag tror 
att jag skall tag mig i kragen på 
vintern, för då har jag mindre 
av andra aktiviteter.

Ett oförglömligt smakminne?
Åren 1995–1996 var jag bistånds
arbetare i Tadzjikistan, ditsänd 
av Röda Korset. Där åt jag en 
jättegod pilaff med jakkött, som 
hade en lätt viltsmak. E

Arto Nyberg 
provar ofta recept 

han hittar i tidningen 
och han gillar det 

vietnamesiska 
köket.

Artos tadzjikiska pilaff

• 1 hel vitlök/person 
• matolja 
• 2 stora lökar 
• 5 stora morötter  
• 400 g tärnad fet 

fårlägg  (dessutom 
tärnat fårfett om du 
kommer över sånt)

• 1 tsk svartpeppar

• 2 msk malda 
korianderfrön

• 2 msk kummin 
• salt enligt smak 
• 5 dl långkornigt ris 

som inte grötar sig
• 1 l grönsaks- eller 

köttbuljong

Kapa vitlöksskaften, häll olja på varje 
lök och vira in dem i var sitt foliepaket. 
Ställ knytena i 180gradig ugn för 
ca 1 timme. Vitlökarna är färdiga när 
de är mjuka och brunaktiga. Ställ 
dem åt sidan.

Skiva de vanliga lökarna. Riv 
morötterna, men inte speciellt fint. 
Bryn köttärningarna i het olja. Ställ 
dem åt sidan men under lock så de 
inte svalnar. 

Fräs lökskivorna i olja tills de är 
mjuka och genomskinliga, ca 6–8 
minuter. Tillsätt kryddorna och rör 

om väl. Tillsätt de rivna morötterna 
och fräs dem ytterligare ca 3 minuter 
tills de mjuknar. Tillsätt köttet med 
vätskan som sipprat ur det.

Sänk värmen, rör om väl. Tillsätt 
riset, rör om. Tillsätt 1 liter het grön
saks eller köttbuljong. Lägg på locket 
och låt stå på låg värme 10–15 minuter. 
Rör om emellanåt så pilaffen inte 
bränner vid. Lyft av locket när riset har 
mjuknat så den kvarvarande vätskan 
dunstar. Rör om emellanåt. Servera 
rätten het och kom ihåg att placera en 
vitlök på varje portion. 

För fyra

Ditt bravurnummer i köket?
Jag har egentligen inget 
bravurnummer. Vanligtvis 
upptäcker jag bara nåt recept 
i tidningen och så provar 
jag vad det blir av det. Jag 
gilla att ofta experimentera 
med nåt nytt. Om maten 
inte smakar, kan jag skylla på 
receptet.

Dina favoritdrycker?
Öl och vatten. 

Ditt favoritkök?
Det varierar, för ögonblicket 
tilltalas jag av det vietname
siska köket. Sichuanpepparn 
som används i det kinesiska 
köket är vansinnigt god.

Du tycker om öl. I vad slags 
sammanhang vill du ha ett 
gott öl?
Ett gott öl sitter ju fint alla 
gånger. Korv och öl är den 
tristaste kliché jag vet, 
speciellt som man alltid syftar 
till billigaste tänkbara korv 
och det blask igaste ölet. I 

praktiken köper jag aldrig 
såkallat standardöl i butiken. 
Mina favoriter växlar också 
beroende på säsongen. 

makminnen
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Starkvinernas överdådiga färgskala 
reflekterar deras eleganta smakvärld. 
Många vinentusiaster som förstår sig 
på årgångar anser att starkvinerna 
också har det förmånligaste förhållandet 
mellan pris och kvalitet.

TEXT MARKO PASANEN
FOTO ISTOCK

Guld, 
mahogny,
rubin

Ibland kan ett gott portvin till och med 
ersätta desserten.

Också en ljus muskat kan vara tack
samt sällskap till en dessert. 

”Egentligen är det svårt att tänka 
sig vad muskat inte skulle gå till”, upp
skattar Taina Vilkuna.

Brunt till nötter, kaka och choklad
Mörk olorososherry eller tawny
port bär på exotiska toner av främ

tarkviner finns i skirt ljusa, 
djupt bruna och glödande 
röda färgnyanser. Färgen 
ger kanske en grov finger
visning om till vilken mat 

vinet passar, men starkviner kan 
bilda också många överraskande, väl
fungerande smakpar med mat. 

”Starkviner finns i ganska många 
olika stilar”, påminner Alkos expert 
Taina Vilkuna. 

”Det är lätt att hitta rätt vin till ett 
bestämt ändamål, bara man fäster 
uppmärksamhet vid vinets socker
halt, ålder och med vilken metod det 
har mognadslagrats.”

Vit dryck som aperitif
Sherry är en superb aperitif – endera 
torr fino eller lite mörkare amontilla
do. Torr sherry fungerar som aperitif 
också utblandad med tonic.

”Då kan man bjuda på till exem
pel rostade mandlar med lite honung 
eller fikon med bacon”, föreslår Taina 
Vilkuna.

Också ljusbrun torr madeira passar 
som aperitif, och i fina soppor.

Till små entrérätter passar ett torrt 
vin. 

”Fino går perfekt med till exem
pel tapas, och kan fungera fint ock
så med en varm maträtt”, instruerar 
Vilkuna.

”Till exempel manzanilla och fino 
har bara 15 procent alkohol, så de kan 
användas som matdryck precis som 
svagare viner.”

Till en entrésoppa kan man över
väga också en torr och lite brunare 
amontillado.

Ljusa drycker hittar man också 
bland portvinerna. De söta ljusa port
vinerna bör dock sparas till desserten. 
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Styrkan ger smak

Starkvin tillverkas genom att i något skede av 
jäsningen tillsätta vinsprit. 

Vinerna utsätts ofta medvetet för luftens syre. Den 
kontrollerade oxidationen inger vinerna nyanserade 
aromer under mognadslagringen. Fino- och man-
zanillasherry mognar på ekfat under en hinna av 
jästsvamp. Metoden ger vinet eleganta nyanser 
av äpple och mandel.

Ursprungligen höjde man vinets alkoholhalt 
för att det inte skulle förfaras under den långa 
sjötransporten. Idag bidrar den höga alkoholhalten till 
att vinet klarar av år av mognadslagring, under vilken 
det hinner utveckla sina intensiva och nyanserade 
smak- och doftegenskaper. Många starkviner av god 
årgång erbjuder ett ovanligt fördelaktigt förhållande 
mellan pris och kvalitet.

mande träslag, kakao och karamell. 
Mahogny nyanserna styr lätt tanken 
till rostade nötter, choklad och till 
och med kaffe. Som exempel tar Vil
kuna fram en söt, långlagrad tawny
port, som kombinerar ålderstypiska 
rost toner utan att ha förlorat sin fruk
tighet. 

”Det skulle passa utmärkt till en 
nötig fruktkaka.”

Då man vill stifta bekantskap med 
lite mindre kända starkviner, är det 
värt att prova madeira, malaga eller 
marsala. Madeira med sin höga syra 
sitter väl med torkad frukt och nöt
kaka, men kan stå sig också mot fet
tet i choklad. Malaga tillverkas del
vis av torkade druvor. Vinets russin
toner trivs med plommon och fikon. 
 Marsala är ett mångsidigt vin – det 
har lägre syra än madeira och är inte 
så sött som malaga.

Rött till ost och desserter 
Rött portvin är inte utan orsak ett om
tyckt dessertvin, men vinet fungerar 
också med blåmögelost, såsom stil
ton eller roquefort. Som omväxling 
till portvin kan man prova fransk ba
nyuls, som är ett lika mångsidigt vin. 
”I blindtestning är det svårt att skilja 
dem åt”, varnar Vilkuna. 

”Banyuls fungerar också med hår
da ostar.” 

Både portvin och banyuls går ut
märkt med chokladdesserter, till ex
empel sachertårta.

Ett dessertvin bör vara sötare 
än desserten. Då framhävs vinets 
syra inte för mycket. En utgångs
punkt är minst hundra gram socker 
per liter. E

Torr manzanilla eller 
finosherry och sushi 

Muskat och mörk 
choklad 

Rubyport och 
pepparbiff

Marsala och 
mjölkchokladdippade 
jordgubbar

Torr madeira och 
leverpâté samt 
körsbärskompott

Creamsherry och 
glass 

Olorososherry och 
kaffe

Malaga och memma

Marsala, banyuls 
och portvin är värda 
att provas också i 
marinader för kött.

ÖVERRASKANDE SMAKPAR
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ALKO ROVANIEMI CENTRUM
• En av Alkos konceptbutiker
• Butiksyta: 270 m2

• Personal: 7
• Varor: ca 1 600
• Adress: Koskikatu 25, Rovaniemi

Den förnyade butiken är ändå luftigare än förr. Kassorna 
kan justeras ergonomiskt enligt försäljarens längd.

Försäljaren Jari Heikkinen tror
på lagarbete.

Från Sydafrika: Marike Valster och Lodie de Jager 
märkte att sortimentet innehåller också ett bra 
urval av viner från deras hemland.

Marita Kauppinen väljer ett 
mousserande vin.

Försäljaren Jaana Järvi 
rekommenderar pinot noir 
till Terhikki Kerimaa.
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”Den där butiken 
där under norrskenet”
Alkobutiken i Rovaniemi centrum har också sörlänningar som kunder.

TEXT MATTI VÄLIMÄKI FOTO KAISA SIRÉN

arike Valster och Lodie de 
Jager har rest till Lappland 
ända från Sydafrika. De 
har skaffat sig kåsor och är 
nu på sök efter dricka som 
kunde värma i kylan.

Lodie är i Lappland redan för andra 
gången. På den tidigare turen med motor
cykel blev han utan norrsken, så han ville 
absolut återvända, den här gången med 
Marike.

På finska heter norrsken revon tulet, räv
eld. I den samiska mytologin förklaras 
norrskenet med en brandräv som vispar  
eller släpar på snön så att det slår gnistor om 
den. 

För ett par dagar sedan förverkliga
des det sydafrikanska parets dröm om 

att få se kraftigt norrsken. Räven raskade 
riktigt snabbt, dess svans släpade mot snön 
så att det sprakade.

Samma sak kan förstås uttryckas lite 
vetenskapligare: det syntes norrsken på 
himlen när partiklar från en geomagnetisk 
storm i solen laddade partiklar i atmo
sfären och när laddningen som då uppstod 
ut löstes. 

”Ögonblicket är svårt att beskriva. Det 
var rentav en andlig upplevelse. Hjärtat 
började klappa”, berättar Lodie.

Något för envar i sortimentet
Lappland – och Lapplands port, Rova niemi –  
lockar med sin natur. Staden, som hör till 
de största i Europa om man ser till arealen, 
har 61 000 invånare och 14 000 renar. 

I gynnsamma förhållanden kan man se norr
sken till och med i stadens centrum. Folk 
i turismbranschen anser att också jultomten 
verkar i Rovaniemi. 

Förutom av egentliga turister besöks staden 
också av många shoppingturister frånNorge 
och Ryssland. Staden är också känd som ett 
lokomotiv för regionens ekonomi och som 
en livlig universitetsstad.

Päivi Hyväri, butikschef för Alko Rova
niemi centrum, berättar att butikens sorti
ment skall betjäna alla kundgrupper.

”Turisterna vill vanligtvis ha uttryckligen 
finska varor, till exempel bärlikör. De 
norska shoppingturisterna uppskattar 
den fördelaktiga prisnivån i Finland, rys
sarna det högklassiga sortimentet och 
produktsäker heten”, säger hon.

Alkobutiken i Rovaniemi 
centrum är en av Alkos 
tio konceptbutiker som 
är belägna på olika håll i 
landet. Den elfte öppnas 
efter årsskiftet i Kotka.

Butikschefen Päivi 
Hyväri berättar att de 
nyaste elementen införs 
först i konceptbutikerna 
och att de fungerar som 
testbutiker i en verklig 
kundmiljö.

”Vi samlar systematiskt 
respons. På så sätt är kon‑
ceptbutikerna ett medel 

med vilket vi aktiverar 
kunderna till att delta i 
vårt utvecklingsarbete.”

”Vi samlar in respons 
om lösningarna av 
såväl kunderna som av 
personalen. Det som 
visat fungera bra kan 
sedan genomföras i alla 
Alkobutiker landet över.”

Butiken i Rovaniemi 
centrum fick, liksom alla 
de andra konceptbutiker‑
na, i början av november 
informationsvimplar 
för de olika grupperna 

av starkvaror. Under 
vintermånaderna är 
det meningen att prova 
s.k. säsongstips. De är 
korta informationsmed‑
delanden där kunderna 
får tips som hjälper i den 
hektiska säsongen. Så här 
på vintern kan tipsen gälla 
till exempel glögg.

Alkobutiken i 
Rovaniemi centrum 
har nyligen renoverats, 
delvis därför att den blev 
konceptbutik. Gång‑
arna har blivit bredare, de 

LED‑belysta hyllorna går 
ännu närmare golvet än 
tidigare och butiken har 
fått ett champagnebord. 
Försäljarna har också fått 
nya ergonomiska kassor 
som kan justeras enligt 
användaren. 

”I konceptbutiken satsar 
vi alldeles speciellt på 
personalens kompetens 
och utbildning”, berättar 
Päivi Hyväri.

I konceptbutiken provas nya lösningar.

Läs på sidan 25  
vilka aktuella frågor om 

drycker man har ställt till 
förssäljaren Jutta Tiainen  

i Rovaniemi.
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Speciellt livligt är det i butiken inför 
jul och nyår, under sportloven, påsken, 
kring midsommaren och höstfägringen. 
Försäljaren Jaana Järvi minns ännu en spe
cialsäsong.

”Under det arktiska rallyts (fi. Tunturi
ralli) efterspel i slutet av januari när det är 
smällkallt köps det drycker av snapstyp, 
myntlikörer och rom”, nämner hon.

Alla gör allt
Enligt Jaana Järvi och hennes kollega Jari
Heikkinen är teamarbetet och kund
servicen det bästa med arbetsdagen. Alla 
gör allt, och teamet är samspelt.

Jari tar över vid kassan och Jaana  skyndar 
sig att hjälpa Terhikki Kerimaa, vars 
favorit vin på Pinot Noir har flyttats till en 
ny hylla som ett resultat av en renovering.

”Butiken har nyligen förnyats. Gång arna 
är bredare och till exempel hyllordningen 
har ändrats. Renoveringen har också att 

göra med att vi nu är en ny konceptbutik”, 
berättar Jari Heikkinen.

” I Lappland är det mer avspänt”
Sanna Tuuliainen och Noora Vatanen 
har kommit för att köpa en flaska vitvin till 
något studentikost evenemang. De unga 
damerna studerar industriell design vid 
universitetet.

Båda har vuxit upp i Rovaniemi. De har 
hunnit ta en titt på hur livet ter sig söder
över och sedan återvänt till hemtrakten.

”Jag är lyckligast i Lappland. Det bästa 
är det på vårvinter, då snön faller sakta, 
som diamanter från himlen”, formulerar 
sig Sanna. 

”I södern har alla så bråttom. Här är det 
mer avspänt.”

Också den unga snickaren Henri 
Hieta nen uttrycker saken med nästan 
samma ord, medan han väljer drycker 
för bastu kvällen bland det bredasorti

Renskav torde vara den bäst 
kända lappländska rätten. 
Försäljaren Jaana Järvi berättar 
att lageröl är ett bra val för att 
skölja ner renskav med lingon‑ 
eller tranbärssylt. I samma 
norröna smakvärld sitter också 
de friskt bäriga och syltiga 
italienska rödvinerna på druvan 
Valpolicella.

”Om det vankas renköttsbiff, 
kan man välja ett fylligare 
rödvin med kraftigare smak, 
med saftiga och kanske lite 
syltiga toner. Bra alternativ hittar 

man bland viner från nya 
världen, på druvorna Shiraz 
och Carmenère”, tipsar Jaana 
Järvi.

”Ett annat alternativ till biffen 
kunde vara ett aromrikt öl – ale 
eller kraftfull mörk lager.”

Renmåltiden avslutas ofta 
med en dessert som innehåller 
hjortron. Till den passar ett 
dessertvin av late harvest‑typ 
från till exempel Frankrike eller 
Australien. Vinerna av den 
här typen tillverkas av sent 
plockade druvor.

Också söderns drycker 
passar fint till renkött

mentet av specialöl.
”Lager eller veteöl. När jag köper öl vill jag 

alltid ha något specialöl”, berättar Henri.

Raskar räven igen i morgon?
Marita Kauppinen erbjuder en annan syn
vinkel på vintern i Lappland. Hon är i färd 
med att undersöka det nya champagne
bordet i butiken.

”Jag och min man skall resa ner till 
Spanien för ett halvår, för mörkertiden ger 
honom depression. Innan vi reser skall vi 
ordna en avskedsfest för vännerna.”

Jaakko Posio överväger rödvinsaltern
ativ. Han berättar att han i morgon skall ut 
med familjen på en liten tur kring Luosto
tunturi.

Ute faller det diamanter eller i varje fall 
något slags halvädelstenar. Men kanske 
redan i morgon blir det öppningar i moln
täcket och kanske springer räven igen för 
brinnande livet på snövidderna? E

Noora Vatanen och
Sanna Tuuliainen 
trivs bra i Lappland.

Henri Hietanen gillar specialöl.

Jaakko Posio kom för att
handla rödvin.

Försäljaren Eino
Henttunen håller 
ordning på hyllorna.
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TEXT ALKO FOTO ALKO, KAISA SIRÉN, 
TOMI METSÄ-HEIKKILÄ OCH ISTOCK

I det föregående numret av Etiketten berättade vi att Alko har förnyat eller 
är i färd med att förnya tio av sina butiker till s.k. konceptbutiker. Den sista 
av dessa öppnades i Rovaniemi i oktober. Läs mera om den förnyade 
butiken på sidan 44!

Som en del av experimenten har konceptbutikerna tilläggsinformation 
inte bara om vin och öl utan också om starkvaror. Informationsvimplar 
på hyllorna berättar om hur de olika typerna av drycker kan användas 
samt om vad slags varor det handlar om.

Butikspersonalen tar gärna emot kundrespons om experimenten. 
Kunden kan ge respons också med responsterminaler som finns i kon-
ceptbutikerna. Terminalerna är lättanvända, och det tar inte lång tid att 
besvara frågorna. En lista över konceptbutikerna finns på webbadressen 
alko.fi. Skriv in sök termen ”konceptbutiker”.

Konceptbutikerna 
är nu tio till antalet

AVVIKANDE ÖPPETTIDER 
FÖR HELGERNA
Hur har Alkobutikerna öppet under själv -
ständighetsdagen, julen eller inför nyår? 
Kolla upp tiderna i kalendern på sidan 
26 i den här tidningen. Du kan också 
kolla tiderna när som helst på 
Alkos webbsidor på 
adressen alko.fi.
Sidorna 
 fungerar 
också 
 mobilt.

Tummen 
upp redan?
Alkos Facebooksidor har besvarat 
kundernas frågor och givit aktu-
ella tips sedan mars 2011. Sidorna 
har redan fått tummen upp av 
över 21 000 användare. Då du 
har gillat sidan får du lätt kontakt 
med kundtjänsten eller andra 
likasinnade användare. Dessutom 
får du aktuella tips om till exempel 
säsongens mat och nyheter ur 
vinernas värld. Är du redan med? 
Sidorna hittar du på Facebook 
med söktermen ”Alko palvelee”. 
Direktadressen är
facebook.com/alko.palvelee. 

ALKOS JULSIDOR 
HJÄLPER DIG
Alkos julsidor för i år öppnades 
den 25 november på adressen 
alko.fi. Sidorna erbjuder tips 
och råd för julförberedelserna, 
allt från julbordet till jultomtens 
säck. Menuratorn är till bra 
hjälp då du skall plocka recept-
helheter, oavsett om du önskar 
att festen skall ha en klassisk 
eller modern smakvärld. 
Sidorna har tips och delikatesser 
också för nyårsfirandet. 

lko står för service



Vinresa till USA to 27.2 kl. 18.00

Lär känna vita viner on 19.3 kl. 18.00

ROVANIEMI 
Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

ABC om viner ti 14.1 kl.  18.00

Vinresa till USA on 12.2 kl.  18.00

Smak för ekologiskt? to 13.3 kl.  18.00

SEINÄJOKI 
ABC-trafi kbutik, Verkatehtaankatu 13

Smak för ekologiskt? to 20.2 kl.  18.00

Vinresa till USA to 20.3 kl.  18.00

TAMMERFORS 

Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Vinresa till USA to 13.2 kl.  18.00

Öltyper to 20.2 kl.  18.00

Lär känna vita viner to 13.3 kl.  18.00

Smak för ekologiskt? on 26.3 kl.  18.00

ÅBO 

Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

ABC om viner må 20.1 kl.  18.00

Lär känna vita viner må 3.2 kl.  18.00

Smak för ekologiskt? ti 25.2 kl.  18.00

 ti 4.3 kl.  18.00

Vinresa till USA må 17.3 kl.  18.00

 må 24.3 kl.  18.00

VASA 

Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.

Smak för ekologiskt? to 6.2 kl.  18.00

HELSINGFORS
Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån

ABC om viner to 6.2 kl.  17.00

 on 12.2 kl.  17.00

 må 17.2 kl.  17.00

Öltyper ti 11.2 kl.  17.00

 to 20.2  kl.  17.00

 to 27.2 kl.  17.00

Smak för ekologiskt? to 13.2 kl.  17.00

 on 19.2 kl.  17.00

 ti 25.2 kl.  17.00

 ti 4.3 kl.  17.00

 to 13.3 kl.  17.00

 ti 25.3 kl.  17.00

Lär känna vita viner ti 18.2 kl.  17.00

 on 26.2 kl.  17.00

 to 6.3 kl.  17.00

 on 12.3 kl.  17.00

Vinresa till USA må 24.2 kl.  17.00

 on 5.3 kl.  17.00

 ti 11.3 kl.  17.00

 ti 18.3 kl.  17.00

 on 26.3 kl.  17.00

JYVÄSKYLÄ
Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

Smak för ekologiskt? ti 14.1 kl.  18.00

Vinresa till USA ti 18.2 kl.  18.00

KUOPIO 

Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

ABC om viner ti 14.1 kl.  18.00

Smak för ekologiskt? ti  21.1 kl.  18.00

Vinresa till USA ti 25.2 kl.  18.00

Lär känna vita viner to 27.3 kl.  18.00

LAHTIS
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Smak för ekologiskt?  må 20.1 kl.  18.00

Öltyper må 3.2 kl.  18.00

Vinresa till USA må 17.2 kl.  18.00

Lär känna vita viner  må 3.3 kl.  18.00

ULEÅBORG 

Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

ABC om viner on 15.1 kl. 18.00

Smak för ekologiskt? on 29.1 kl. 18.00

Öltyper to 13.2 kl. 18.00

LÄR DIG GENOM ATT PROVA,

PROVA SÅ LÄR DU 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 smakliga   

 fakta, förhandsinformation om nya varor i 

 sortimentet samt aktuella händelser och nyheter.

•  Du kan gå in på vår medlemssajt och stifta bekantskap  

 med en ny vintyp varje månad och läsa annat intressant  

 innehåll som vi lägger ut kontinuerligt.

Årsavgiften är bara 25 € per år. Det går lätt och smidigt

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

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

Aura Hedengren

klubbmästare

VINTERNS KURSER OCH PROVNINGAR

Välkommen till nya smakupplevelser! Prova, upptäck och lär 

dig mer under trevliga former. Våra kurser är öppna för alla 

klubbmedlemmar. Du kan också ta med en vän. Bestäm dig 

fort för kursplatserna går åt som smör i solsken.

ANNONS

PROVNING: VINRESA TILL USA
Provningen ger dig en bred överblick av vinerna 
i USA – vita, röda och mousserande.
USA är ett vinland med många ansikten. Det 
räknas till vinländerna i nya världen, men har 
faktiskt långa vintraditioner. USA producerar 
också några mycket förnäma viner varav en del 
på kort tid blivit klassiker. USA är aktivt och 
innovativt på vinfronten. Man tillverkar vin av 
bland annat klassiska europeiska druvsorter, 
men sticker ut med en egen vinstil. Provningen 
pågår i 1,5–2 timmar.
 Priset är 22 € per deltagare plus en avgift på 
12–18 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

PROVNING: SMAK FÖR 
EKOLOGISKT?
En efterfrågad provning som går på bredden 
över ekologiska drycker. De har under senare år 
ökat i antal och popularitet så det knakar. 
Reglerna för ekologiskt är legio och det fi nns en 
uppsjö av ekoprodukter av alla de slag. Vi lär 
oss mer om ekologiskt framför allt genom att 
dofta och smaka, och fokuserar inte på regel-
skillnader. Vi provar ekologiska vita, röda och 
mousserande viner samt ekologiska öl. 
Provningen pågår i 1,5–2 timmar.
 Priset är 22 € per deltagare plus en avgift på 
10–18 € för provningsvinerna och -ölena som 
delas lika mellan deltagarna.

KURS: ÖLTYPER
Vi upptäcker ölets skummande värld och går 
 igenom de åtta huvudsakliga öltyperna. Öl har ett 
spektrum av aromer som är lika komplext som 
hos viner. Vi provar ett öl av varje huvudtyp det vill 
säga lager, mörk lager, pilsner, stark lager, veteöl, 
ale, porter och stout. Vi berättar också om ölfram-
ställning och ger tips om vilken mat som passar 
till olika typer av öl. Dessutom presenterar vi några 
sorters cider. Kursen pågår i cirka 2,5 timmar.
 Priset är 28 € per deltagare plus en kostnad 
på 10–20 € för provöl och provcider som delas 
lika mellan deltagarna.

KURS: LÄR KÄNNA VITA VINER
Du får en god inblick i hur vitt vin tillverkas. Prova 
olika vita viner och fördjupa dina kunskaper om de 
vanligaste gröna druvsorterna, de olika typerna av 
vitt vin och de främsta vitvinsländerna. Du får veta 
vilka kriterier man använder för att bedöma vita 
viner. Vi ger dig också fylliga tips om hur man an-
vänder och serverar dem. Kursen pågår i cirka 
2,5–3 timmar.  
 Priset är 28 € per deltagare plus en kostnad 
på 15–25 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

KURS: ABC OM VINER
Den perfekta grundkursen för dig som är intres-
serad av vin och vill lära dig mer. Vi ger en kort 
presentation av viner och demonstrerar en 
provningsteknik där vinets aromer frigörs på 
bästa sätt. Du provar dig fram till skillnaderna 
mellan viner och lär dig identifi era ett vin med 
hjälp av sinnena. Det krävs ingen tidigare kun-
skap om viner eller erfarenhet av vinprovning.
Kursen pågår i 1,5–2 timmar. 
 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 
på 6–13 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 
emot från onsdag 4 december 2013. Övriga 
kursanmälningar börjar onsdag 11 december 
2013. Alla kursanmälningar sker per telefon 
020 711 5500 (vardagar 9–16).
 Provvinerna köps in gemensamt för 
alla kursdeltagare genom Etikettklubben. 
De  debiteras enligt Alkos aktuella prislista 
och kostnaderna slås ut på alla deltagare 
i en kurs.
 
 Sista anmälningsdag till en kurs är 
 två veckor före respektive kursdag. 
 
Kursavgiften – för både föreläsning och 
 provdrycker – faktureras efter att anmälnings-
tiden gått ut. En kurs ställs in om färre än tio 
personer har anmält sig. De anmälda med-
delas i så fall personligen och inga fakturor 
skickas ut.
 Obs! Anmälan är bindande. Kostnaderna 
för inköp av provviner fördelas på antalet 
 anmälda deltagare och om du uteblir så 
 måste de andra stå för din andel. Ifall du får 
förhinder så kanske någon du känner kan 
komma i stället för dig?

Alla kurser hålls på fi nska.

ALKO_ETIKETTI_1_2014_SWE_420x285.indd   All Pages 25.10.2013   15.24



Vinresa till USA to 27.2 kl. 18.00

Lär känna vita viner on 19.3 kl. 18.00

ROVANIEMI 
Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

ABC om viner ti 14.1 kl.  18.00

Vinresa till USA on 12.2 kl.  18.00

Smak för ekologiskt? to 13.3 kl.  18.00

SEINÄJOKI 
ABC-trafi kbutik, Verkatehtaankatu 13

Smak för ekologiskt? to 20.2 kl.  18.00

Vinresa till USA to 20.3 kl.  18.00

TAMMERFORS 

Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Vinresa till USA to 13.2 kl.  18.00

Öltyper to 20.2 kl.  18.00

Lär känna vita viner to 13.3 kl.  18.00

Smak för ekologiskt? on 26.3 kl.  18.00

ÅBO 

Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

ABC om viner må 20.1 kl.  18.00

Lär känna vita viner må 3.2 kl.  18.00

Smak för ekologiskt? ti 25.2 kl.  18.00

 ti 4.3 kl.  18.00

Vinresa till USA må 17.3 kl.  18.00

 må 24.3 kl.  18.00

VASA 

Alkos regionkontor, Handelsesplanaden 9–11, andra vån.

Smak för ekologiskt? to 6.2 kl.  18.00

HELSINGFORS
Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån

ABC om viner to 6.2 kl.  17.00

 on 12.2 kl.  17.00

 må 17.2 kl.  17.00

Öltyper ti 11.2 kl.  17.00

 to 20.2  kl.  17.00

 to 27.2 kl.  17.00

Smak för ekologiskt? to 13.2 kl.  17.00

 on 19.2 kl.  17.00

 ti 25.2 kl.  17.00

 ti 4.3 kl.  17.00

 to 13.3 kl.  17.00

 ti 25.3 kl.  17.00

Lär känna vita viner ti 18.2 kl.  17.00

 on 26.2 kl.  17.00

 to 6.3 kl.  17.00

 on 12.3 kl.  17.00

Vinresa till USA må 24.2 kl.  17.00

 on 5.3 kl.  17.00

 ti 11.3 kl.  17.00

 ti 18.3 kl.  17.00

 on 26.3 kl.  17.00

JYVÄSKYLÄ
Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån

Smak för ekologiskt? ti 14.1 kl.  18.00

Vinresa till USA ti 18.2 kl.  18.00

KUOPIO 

Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

ABC om viner ti 14.1 kl.  18.00

Smak för ekologiskt? ti  21.1 kl.  18.00

Vinresa till USA ti 25.2 kl.  18.00

Lär känna vita viner to 27.3 kl.  18.00

LAHTIS
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Smak för ekologiskt?  må 20.1 kl.  18.00

Öltyper må 3.2 kl.  18.00

Vinresa till USA må 17.2 kl.  18.00

Lär känna vita viner  må 3.3 kl.  18.00

ULEÅBORG 

Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

ABC om viner on 15.1 kl. 18.00

Smak för ekologiskt? on 29.1 kl. 18.00

Öltyper to 13.2 kl. 18.00

LÄR DIG GENOM ATT PROVA,

PROVA SÅ LÄR DU 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 smakliga   

 fakta, förhandsinformation om nya varor i 

 sortimentet samt aktuella händelser och nyheter.

•  Du kan gå in på vår medlemssajt och stifta bekantskap  

 med en ny vintyp varje månad och läsa annat intressant  

 innehåll som vi lägger ut kontinuerligt.

Årsavgiften är bara 25 € per år. Det går lätt och smidigt

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

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

Aura Hedengren

klubbmästare

VINTERNS KURSER OCH PROVNINGAR

Välkommen till nya smakupplevelser! Prova, upptäck och lär 

dig mer under trevliga former. Våra kurser är öppna för alla 

klubbmedlemmar. Du kan också ta med en vän. Bestäm dig 

fort för kursplatserna går åt som smör i solsken.

ANNONS

PROVNING: VINRESA TILL USA
Provningen ger dig en bred överblick av vinerna 
i USA – vita, röda och mousserande.
USA är ett vinland med många ansikten. Det 
räknas till vinländerna i nya världen, men har 
faktiskt långa vintraditioner. USA producerar 
också några mycket förnäma viner varav en del 
på kort tid blivit klassiker. USA är aktivt och 
innovativt på vinfronten. Man tillverkar vin av 
bland annat klassiska europeiska druvsorter, 
men sticker ut med en egen vinstil. Provningen 
pågår i 1,5–2 timmar.
 Priset är 22 € per deltagare plus en avgift på 
12–18 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

PROVNING: SMAK FÖR 
EKOLOGISKT?
En efterfrågad provning som går på bredden 
över ekologiska drycker. De har under senare år 
ökat i antal och popularitet så det knakar. 
Reglerna för ekologiskt är legio och det fi nns en 
uppsjö av ekoprodukter av alla de slag. Vi lär 
oss mer om ekologiskt framför allt genom att 
dofta och smaka, och fokuserar inte på regel-
skillnader. Vi provar ekologiska vita, röda och 
mousserande viner samt ekologiska öl. 
Provningen pågår i 1,5–2 timmar.
 Priset är 22 € per deltagare plus en avgift på 
10–18 € för provningsvinerna och -ölena som 
delas lika mellan deltagarna.

KURS: ÖLTYPER
Vi upptäcker ölets skummande värld och går 
 igenom de åtta huvudsakliga öltyperna. Öl har ett 
spektrum av aromer som är lika komplext som 
hos viner. Vi provar ett öl av varje huvudtyp det vill 
säga lager, mörk lager, pilsner, stark lager, veteöl, 
ale, porter och stout. Vi berättar också om ölfram-
ställning och ger tips om vilken mat som passar 
till olika typer av öl. Dessutom presenterar vi några 
sorters cider. Kursen pågår i cirka 2,5 timmar.
 Priset är 28 € per deltagare plus en kostnad 
på 10–20 € för provöl och provcider som delas 
lika mellan deltagarna.

KURS: LÄR KÄNNA VITA VINER
Du får en god inblick i hur vitt vin tillverkas. Prova 
olika vita viner och fördjupa dina kunskaper om de 
vanligaste gröna druvsorterna, de olika typerna av 
vitt vin och de främsta vitvinsländerna. Du får veta 
vilka kriterier man använder för att bedöma vita 
viner. Vi ger dig också fylliga tips om hur man an-
vänder och serverar dem. Kursen pågår i cirka 
2,5–3 timmar.  
 Priset är 28 € per deltagare plus en kostnad 
på 15–25 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

KURS: ABC OM VINER
Den perfekta grundkursen för dig som är intres-
serad av vin och vill lära dig mer. Vi ger en kort 
presentation av viner och demonstrerar en 
provningsteknik där vinets aromer frigörs på 
bästa sätt. Du provar dig fram till skillnaderna 
mellan viner och lär dig identifi era ett vin med 
hjälp av sinnena. Det krävs ingen tidigare kun-
skap om viner eller erfarenhet av vinprovning.
Kursen pågår i 1,5–2 timmar. 
 Priset är 22 € per deltagare plus en kostnad 
på 6–13 € för provningsvinerna som delas lika 
mellan deltagarna.

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Anmälningar till kurserna i Helsingfors tas 
emot från onsdag 4 december 2013. Övriga 
kursanmälningar börjar onsdag 11 december 
2013. Alla kursanmälningar sker per telefon 
020 711 5500 (vardagar 9–16).
 Provvinerna köps in gemensamt för 
alla kursdeltagare genom Etikettklubben. 
De  debiteras enligt Alkos aktuella prislista 
och kostnaderna slås ut på alla deltagare 
i en kurs.
 
 Sista anmälningsdag till en kurs är 
 två veckor före respektive kursdag. 
 
Kursavgiften – för både föreläsning och 
 provdrycker – faktureras efter att anmälnings-
tiden gått ut. En kurs ställs in om färre än tio 
personer har anmält sig. De anmälda med-
delas i så fall personligen och inga fakturor 
skickas ut.
 Obs! Anmälan är bindande. Kostnaderna 
för inköp av provviner fördelas på antalet 
 anmälda deltagare och om du uteblir så 
 måste de andra stå för din andel. Ifall du får 
förhinder så kanske någon du känner kan 
komma i stället för dig?

Alla kurser hålls på fi nska.
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TEXT SANNA KEKÄLÄINEN FOTO LAURA RIIHELÄ OCH HELI BLÅFIELD 
DRYCKFÖRSLAG OCH GLAS ALKO, ÖVRIG SERVIS ÄR FOTOREKVISITA

Chokladtårta från Belgien
Smarrig choklad är en del av julen. När chokladkvoten är fylld kan du ta efter 

den belgiska chokladgurun och svänga till choko, ett bredbart chokopålägg.

En tokajer med toner 
av ädelröta och honung 
erhåller stramhet av sina 
höga syror. De gör drycken 
till en lämplig följeslagare 
också till den här mumsiga 
choklad- och gräddtårtan. 
De yppiga muskattonerna 
i ett mousserande muskatvin 
från Italien eller Frankrike 
gör dessa drycker till 
intressanta alternativ.

DRYCKFÖRSLAG

Det går lättast att skära ut de fyra 
tårtbottnarna då anslaget får stå 

i frysen ca en timme. Den lätt stelnade 
 tårtan är då lättare att hantera och 

skära. Du kan också nöja dig med 
att skära anslaget till bara två 

bottnar och då utesluta 
gräddfyllningen.

Tips! 

ålägget är en både mångsidig och trendig läckerhet. 
Det kan användas kallt till nästan vad som helst – som 
tårtfyllning, som glasyr på en paj eller på koppkakor. 
Pålägget har en elegant smak men ett rustikt utseende, 
för pastan är inte en slät, glansig massa utan hellre en 
grovhuggen helhet.
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ca. 12 bitar
Förberedelser 20 min, tillagning 1 h 15 min, 
sammanlagt 1 h 35 min 

Till tårtbottnen:
• 225 g rumsvarmt, osaltat smör
• 2 ¾ dl socker
• 4 ägg
• 3 ½ dl vetemjöl
• 2 tsk bakpulver

Till fuktning: 
• ca ½ dl citruslikör eller apelsinsaft

Fyllning och glasyr: 
• bredbart chokopålägg, receptet här invid 

Dessutom: 
• 2 dl vispbar grädde, 1 msk socker

 
1. Värm ugnen till 180 grader. Smör en tårtform 
med 20 cm diameter.
2. Rör omsorgsfullt ut bakpulvret i mjölet. Rör 
samman det mjuka smöret och sockret. Vispa 
ner äggen ett i taget. Tillsätt mjölet med bak-
pulvret under oavbruten omrörning.
3. Häll smeten i formen och grädda den ca 50 
minuter eller tills tårtan är genomgräddad då du 
provar med en sticka. Grädda inte för länge för 
då blir tårtan torr. Låt tårtan svalna ca 15 minuter 
innan du lösgör den ur formen.
4. Vispa grädden för fyllningen till hårt skum. 
Smaksätt med socker. Tag ut chokladpastan i 
rumsvärmen så är den lättare att breda ut.
5. När anslaget till tårtan har svalnat helt skär 
du det i fyra jämntjocka bottnar. Lägg en botten 
på ett tårtfat. Fukta ytan lätt med citruslikör. De 
övriga bottnarna kan du fukta på båda sidorna.
6. Bred ut ett tjockt lager av chokladpastan 
på den understa bottnen. Täck med nästa 
botten. Mellan de följande skivorna lägger du 
vispgrädde.
7. På den översta bottnen brer du ut ett frikostigt 
lager av chokladpastan. Bred ut chokladpasta 
också på sidorna, eller spritsa grädde på dem.
8. Garnera tårtan med konfekt, chokladtryfflar, 
bär eller frukt.

Chokladtårta

Joke Hindryckx från Belgien, som äger före-
taget Kaakaopuu i Helsingfors, är en veritabel 
chokladspecialist. Delikatessboden är också 
officiell importör och försäljare för den belgiska 
chokladtillverkaren Leonidas.

Choklad är en viktig exportvara för Belgien, 
men chokladen är också närvarande i vardags-
livet där, inte minst kring årsskiftet.

”Om något försätter mig i julstämning så är 
det ’choco’, en typ av bredbart chokladpålägg”, 
erkänner Joke.

I Belgien har man ingen jultomte. Där väntar 
barnen i stället på Sinterklaas, Sankt Nikolaus.

”Han är en rödklädd gammal herre 
med skägg, som ger snälla barn presenter. 

Sinterklaas kommer i början av december 
och har med sig mycket choklad. Så var 
det speciellt i vår familj, för min mamma var 
lärarinna. Eleverna gav henne ofta choklad, 
till och med i den grad att ingen mer orkade 
äta av den.”

Mättnadspunkten nåddes vanligtvis under 
jullovet. 

”Då lagade mamma det här bredbara 
pålägget. Som barn älskade jag att stå bredvid 
henne och titta på hur chokladen långsamt 
smalt och hur chokladen och fettet sedan 
lade sig i två skilda lager. Det var en ren pina 
att vänta till dagen därpå, då vi fick breda ut 
läckerheten på brödet.”

CHOKLAD SKAPAR JULSTÄMNING

• 250 g smör eller margarin
• 250 g mörk choklad
• 1–3 msk vitt socker (beroende på hur söt 

chokladen är)
• 2 tsk vaniljsocker
• 1 ¼ dl ljummen mjölk
• 1 ägg

1. Smält smöret långsamt. Grovhacka chokladen 
och lägg den i smöret. Låt chokladen smälta.
2. Tillsätt sockret och vaniljsockret och rör mas-
san långsamt så att den blir jämn. Låt den svalna 
långsamt till närapå rumsvärme.

3. Tillsätt mjölken i den ljumma chokladbland-
ningen och rör till en jämn blandning. Låt 
svalna till rumsvärme.
4. Vispa ner ägget i matberedare eller med 
elvisp. Häll blandningen i en syltburk och ställ 
den i kylskåpet.
5. Nästa morgon har massan stelnat och kan 
bredas på bröd. Då massan används i eller på 
tårtor skall den vara rumsvarm.

CHOKO – BELGISKT CHOKLADPÅLÄGG
Tillagning 20 min, ståndtid i kylskåpet 8 h 



etiketten.fi

Vad gott skall jag 
unna mig på veckoslutet?   
Recepten som har givits ut 

i tidningen Etiketten  
hittar du på adressen

På Etikettis webbsidor kan 
du också kommentera det 
nyaste numret av Etiketten 

och föreslå ämnen för 
tidningsartiklar.
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