
  Överraska gästerna  

Nytt på fiskbordet

vinerna lockar  
till kalifornien

årets vinteröl är här: 
hitta din nya favorit

På spaning efter saftiga 
ostron i Frankrike

Alkos kundtidning 4/2014



dryckens källa

Portugisisk värme
När vintern knackar på dörren och det 
lackar mot jul är portvinet en välkommen 
gäst i många hem. Portvin, eller port,  
lämpar sig utmärkt till ost, som dessertvin, 
som glöggkrydda, som drinkingrediens, 
som måltidsdryck till fylliga maträtter och 
inte minst som avec till choklad. 

Många finländare känner inte till att 
portvinet härstammar från Portugals näst 
största stad Porto, som är en vacker och 
intressant stad med kulinariska förtecken.   

Dourodalen, där druvorna till portvinet 
odlas, har långa vintraditioner. Varumärket 
portvin är skyddat sedan år 1756, vilket 
innebär att vinet endast får produceras 
inom ett begränsat område och av vissa 
druvsorter. Tillverkningen och kvaliteten 
övervakas av de portugisiska myndig
heterna.     

Trots sina starka lokala rötter  
skulle portvinet knappast existera utan  
engelsmännen, som handlade mycket  
vin i Portugal när det begav sig. I syfte  
att förbättra hållbarheten inför den långa 
transporten till England tillfördes vinet 
alkohol (druvsprit) under jäsningen.  
Den tillförda alkoholen avbryter jäsningen, 
vilket förhindrar att allt socker omvandlas 
till alkohol. Det ojästa druvsockret ger  
drycken dess karakteristiska sötma.  
Under lagringen får portvinet sin unika 
smak och karaktär.

TEXT ELISA HELAVUORI FOTO GETTY IMAGES
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etiketten.fi
Hur bakar man en paj som smakar som 
den doftar? Se videon med tips av en 
kemist som tillika är kokboksförfattare 
på etiketten.fi. Sök recept och dryckes
förslag till dem i det stora arkivet på  
etiketten.fi

facebook
Visste du att våra kundrådgivare svarar 
på frågor på sidan Alko Palvelee  
vardagar kl. 9–16?  Där får du också  
tips om nyheter och snabb information  
om avvikande öppettider.  
facebook.com/alko.palvelee

etikettklubben
Klubbmedlemmarna får mång  
sidiga förmåner samt inspirerande 
info paket om mat och dryck.  
Vi arrangerar också kurser och prov
ningar. Kom med i klubben:
alko.fi/etikettklubben

4        4|2014
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 Ansvar och miljöhänsyn är honnörsord för 
Alko. Vi frågade våra läsare med vad de 
associerar dessa ord. 

Svaren omfattade bland annat ekoproduktion, 
återvinning, kolfotspår, närproduktion, arbets-
förhållanden, samverkan och inköpsbeteende. 

Vissa läsare uppgav att de inte hade reflekterat 
över begreppen ansvar och miljöhänsyn tidigare, 
men att de nu tillmäter dem betydelse när de 
handlar. En del av enkätdeltagarna berättade att 
de beaktar den etiska aspekten under produktens 
hela livscykel och väldigt många sade att de tänker 
på arbetsförhållandena och ersättningspolicyn  
i producentländerna.    

De flesta uppgav att dryckens smak och 
användningsändamål är de viktigaste urvals-
kriterierna när de handlar i en Alkobutik, men 
den allmänna uppfattningen var att den etiska 
aspekten och produktionssättet också är viktiga 

faktorer. I fråga om öl tillmäts produktionsorten 
relativt stor betydelse, vilket innebär att många 
väljer närproducerade ölsorter. 

De flesta uppgav att de litar på Alkos och  
importörernas kompetens och förmåga att välja 
etiskt producerade drycker av hög kvalitet. 

Många av enkätdeltagarna uttryckte glädje  
över den omfattande återvinningen av flaskor  
och burkar och fördömde nedskräpning i alla 
former. En genomgående åsikt var att allt hänger 
ihop och att vi alla kan påverka helheten genom 
våra individuella val. 

Stämningsfull och mysig vinter!   
Sari Karjalainen

P.S. I enkätens andra del frågade vi läsarna vad 
de anser om ålderskontrollen i Alkos butiker.  
Läs mer på sidan 9.   

Allt hänger ihop
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06 Entréer

12 Vinrush i Kalifornien
Se upp, Disneyland: amerikanska turister styr  
nu kosan mot vingårdarna. Central Coast i södra 
Kalifornien är det nya favoritmålet.

20 Avslappnad avsmakning  
Vinmästare Samuil Angelov tycker att man inte skall  
ta valet av vin på alltför stort allvar. Sommeliern är en 
hjälp som restaurangen erbjuder kunderna.

24 Öl har intagit festbordet
Säsongens vinter och julöl värmer skönt i kylan.

27 Lyckad kombination
Tro det eller ej: choklad älskar rödbeta och  
mörk porter.

28 En kväll i vänners lag
Bjud hem vänner på en oförglömlig kväll med 
vinprovning.

30 Fräsch, våt och gräddig
Fransmännen vet vad de talar om: ostron är lätta  
att svälja, förutsatt att man inte tampas med för
domar mot att äta blötdjur.

36 Samiska på vinhyllan
Alko i Karigasniemi omges av lappländsk vildmark. 

38 Revolution på fiskbordet
Gravlax och senapssill får ta paus när moderna  
versioner av klassikerna dukas fram på festbordet.

46 Mitt framgångsrecept 
Modellen och skådespelerskan Vera Jordanova  
ville tillreda en annorlunda risotto.

51 Kolumnen 
Baba Lybeck efterlyser respekt för vardagskocken.
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Intensivundervisning  
om alkohol för medicinare
 

Medicinestudenterna vid Helsingfors uni-
versitet kommer att få alkoholundervisning 
på ett nytt och spännande sätt. Studenterna 
bekantar sig först med videomaterial på 
egen hand och går därefter på föreläsning 
för att diskutera ämnet.

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet producerar 
en serie videoföreläsningar om alkohol och hälsa som ska 
ingå i grundutbildningen för läkare. Syftet med serien är att 
fördjupa lärandet genom en ny typ av föreläsningar. Alko del
tar i projektet där inspelningarna börjar i november–decem
ber. Samarbetet utgör en del av Alkos alkoholpolitiska ansvar.

Medicinarna får undervisning i ny tappning. Vad innebär 
det? Frågan går till medicinska fakultetens prodekanus 
Anne Pitkäranta, som är professor i öron-, näs- och hals-
sjukdomar?
Jag bekantade mig med undervisningsmetoden flipped 
classroom vid Harvard University i USA. Metoden innebär att 
man vänder på undervisningen så att studenterna börjar med 
att göra sina hemläxor. Föreläsningsvideon lär studenterna 
sammanhangen, vilket innebär att vi inte behöver använda 
den egentliga föreläsningen till att överföra grundfakta. Vi kan 
använda den gemensamma tiden till att analysera exempelfall 
och bena ut frågor som är oklara.

Vilken är läkarens roll vid förebyggandet, diagnostise-
ringen och behandlingen av alkoholrelaterade problem?
Läkaren har en central roll i det alkoholrelaterade arbetet.  
Hälso och sjukvården satsar på förebyggande åtgärder, som 
ger mycket god utdelning. Läkarens uppgift är dels att upp
täcka eventuella förändringar hos patienten, dels att behandla 
sjukdomar och skador. Symtomen på alkoholrelaterade 
problem kan vara mycket diffusa, åtminstone till en början. 
Den nya undervisningsmetoden syftar till att fästa de blivande 
läkarnas uppmärksamhet vid förebyggande arbete och tidig 
diagnostisering av alkoholrelaterade skador.

Entréery y
säsongens smaker och fenomen, ansvar och internationella vindar.

SAMMANSTÄLLNING JULIA ISONIEMI
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27.11 
DEN NYA BROSCHYREN ALKOS REGLER  

ÄR GLASKLARA, som har funnits i Alkobuti-
kerna sedan början av september, har haft 
strykande åtgång. Broschyren, som baserar 
sig på alkohollagen, behandlar reglerna gäl-
lande åldersgränser, legitimation, berusning 
och langning och ger värdefull information 
om bl.a. vilka ID-handlingar som gäller som 
legitimation vid inköp av alkoholhaltiga 
drycker. Reglerna och övervakningen är en 
central del av Alkos ansvarsfulla verksamhet. 

Alkobutikerna säljer inte alkohol till min-
deråriga. Expediten får inte sälja alkoholhal-
tiga drycker om han eller hon misstänker att 
de är avsedda för en minderårig (langning) 
eller om kunden är märkbart påverkad. 
Övervakningen kräver både stringens och 
uppmärksamhet och därför behandlas reg-
lerna vid alla utbildningstillfällen för Alkos 
personal. Med hjälp av QR-koden på bro-
schyrens omslag når man Alkos webbsidor 
från den egna mobiltelefonen. Broschyren 
finns på svenska, finska, engelska och ryska.

Alkos nya regelbroschyr togs väl emot  

Produktionen av  
arbets kläder under lupp
Produktionen av expediternas nya  
Tskjortor i Turkiet inspekterades  
i oktober. Butikspersonalens arbets   
kläder förnyas under våren och i kollek
tionen ingår en Tskjorta i bomullstrikå. 
En representant för Alko deltog i audi
teringsorganisationen UL Responsible 
Sourcing UK:s besök på den aktuella 
fabriken i Turkiet. 

Enligt inspektören var produktions
miljön på en bra nivå. Bristerna åtgärdas 
för närvarande.

JULSTÄMNING
Bilderna i boken Hyvää 
joulua förmedlar en 
finstämd julkänsla. 
Recepten verkar ändå 
passa bra också för 
tiden efter jul. Skri
benterna har tillfört 

välbekanta rätter något nytt. Vid 
sidan av recepten ges roliga tips: 
vad sägs om julig doft med hjälp 
av julkryddor och en droppe 
aromatisk olja? Finskspråkig.

Teresa Välimäki, Johanna Lundholm, Laura 
Riihelä: Hyvää joulua. WSOY 2014

RESPEKT FÖR  
GRÖNSAKER
En av Sveriges mest 
meriterade kockar 
lovprisar grönsaken. 
Tommy Myllymäki 
har valt ut sina egna 
favoritgrönsaker och 

ger över 120 recept på huvudrät
ter och tillbehör. Boken ger dig 
kunskap om olika tillagnings
tekniker som helbaka, ånga och 
rårimma. Varför inte prova på 
pumpapuré med vanilj, tomat 
sofrito eller jordärtskockschips?   

Tommy Myllymäki:  
Grönsaker – tillbehör & garnityr,  

Natur & Kultur 2014

ÖLKUNSKAP  
I ETT NÖTSKAL
Vill du lära dig mera 
om öl och hantverks
bryggerier eller hur 
man ordnar en öl
provning? Boken Öl – 
smakerna, hantverket, 

stilarna tar dig med på en resa i 
den moderna ölvärlden – du lär 
dig känna allt från uppfriskande 
tjeckisk pilsner till humlebesk 
amerikansk IPA och utvecklar 
din smak till att hitta rätt öl till 
varje tillfälle.  

Joel Linderoth, Darren Packman:  
Öl – smakerna, hantverket, stilarna,  

Bonnier Fakta 2014

3 x bokgåva

30.11  Julsäsongen 
bjuder  
till fest 5.12 Kalender

Alko deltog i mässan  
Småbarnsfostran 
Alkos färska hjälpmedel för tidigt ingripande 
intresserade besökarna på mässan Småbarns
fostran, som gick av stapeln i Gamla Hamnen  
i Helsingfors. Personalen i Alkos monter delade 
ut ett nätspel och ett samtalskort med praktiska 
anvisningar. Mässtemat för Alkos program  
I sällskap av barn var Alkoholbruk i barnfamiljer: 
identifiera, diskutera, hjälp. I besvärliga situatio
ner är det svårt att ta upp känsliga frågor såsom 
alkoholbruk till diskussion. I mässmontern fanns 
både personal från Alko och specialister på 
missbruksfrågor. 
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Höstens  
studenter får  
sina vita mössor  

Har du redan 
bekantat dig 
med Alkos 
vinteröl? 
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3 x certifikat: 

JULEN ÄR EN STOR FEST som firas med de bästa 
dryckerna. Vissa litar på berömda viner från 
klassiska områden, medan andra själva väljer ett 
medelfylligt eller fylligt, mjukt och fruktigt rödvin.

Bland vita viner är en lätt ekmognad chardonnay 
eller en fylligt kryddig grüner veltliner ett lämpligt 
val. Också det egna favoritvinet fungerar bra om 
man inte hittar ett vin som matchar alla de olika 
smakerna.

Öl balanserar mångfalden av smaker på ett 
perfekt sätt. Mjuk och aromatisk mörk lager, fruktig 
och nyansrik ale, bock eller märzen är bra drycker 
till skinka.

Julbordets fiskrätter kräver ett vin med fräsch 
syra och fyllig fruktighet. En aning sötma skadar 
inte, eftersom fiskarna är salta och även kraftiga  
i smaken. Mousserande vin som matchar fisk är 
bland annat champagne, fruktiga och friska bubb-
lor från nya världen eller torr eller halvtorr cava.

Öl som fisken gillar är fräsch lager, kraftig och 
rätt söt lager samt fruktig veteöl.

Vegetarisk skinka formad av seitan och ofta 
smaksatt med grillkryddor, soja och lök kan ser-
veras med rödvinssås. Välj då ett rödvin av druvan 
Pinot Noir. Mjuk och aromatisk mörk lager passar 
likaså till det vegetariska alternativet.

6.12 24.12 Fridfull  
jul med  
god mat 31.12 Gott nytt  

år  
2015! 

Vad rimmar med 
skinkan och fisken?

rödvin:

rött vin:

vitt vin:

vitt vin:

öl:

öl:

öl:

Skinka:

Fisk:

Vegetariskt:

entréer
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Vi firar  
vår 97:e själv
ständighetsdag 

BÄRIGT & 
FRISKT

MÖRK LAGER

LAGER

FRISKT & 
FRUKTIGT

NYANSERAT & 
STRUKTURERAT

STARK LAGER

VETEÖL

BÄRIGT & 
FRISKT

NYANSERAT & 
UTVECKLAT

NYANSERAT & 
STRUKTURERAT

ALE

MÖRK LAGER

SPECIALÖL

I dag saluför Alko över 20 drycker med certifikat 
över etisk handel. De tre godkända certifikaten 
heter Fairtrade, Fair for Life och For Life. Den 
första rättvisemärkta produkten dök upp i Alkos 
sortiment år 2007. Du känner igen de certifierade 
produkterna på vidstående symboler.

8        4|2014



Visste du?

Lättare början på det nya året
DET NYA ÅRET KAN FIRAS också med en elegant, 
bubblande skål utan alkohol. Om du inte har hittat 
en som faller dig i smaken, kan du prova den nya 
generationens alkoholfria mousserande viner med 
smak av hallon eller svartvinbärsblad. Den friska 
och rena smaken kan ge dig en glad överraskning!

15.1 Blini
säsongen 
börjar  5.2 Nästa nummer  

av Etiketten  
utkommer 

Avvikande öppettider
 
Självständighetsdagen
•  självständighetsdagsafton fr 5.12 kl. 9–18
•  självständighetsdagen lö 6.12 stängt
Julen
•   må–ti 22–23.12 kl. 9–20
•   julafton on 24.12 stängt
•   juldagen to 25.12 stängt
•   annandag jul fr 26.12 stängt
Nyår
•  nyårsafton on 31.12 kl. 9–18
•  nyårsdagen to 1.1.2015 stängt
Trettondagen 
•  trettondagsafton må 5.1 butikens 
 normala öppethållningstider
•  trettondagen ti 6.1 stängt

Kontrollera öppettiderna på Åland,  
i Nuorgam och i Gamla Saluhallen  
i Helsingfors på webbadressen alko.fi/sv

          [ Bouquet ]
ORDET BOUQUET låter fint, rentav lite snobbigt. 
Termen är intimt förknippad med kvalitetsvinernas 
förmåga att utvecklas under lagringen.  
Med bouquet avses den doft, smak och aromvärld 
som utvecklas när vinet lagras på fat och flaska. 
Under lagringen får vinet toner av bland annat 
plommon, tryffel, läder, lakrits, ceder, nötter, kola, 
choklad och rök.

VI FRÅGADE LÄSARNA:
Den intressantaste  
artikeln i Etiketten 3/2014 
var Det pärlar och  
bubblar i England.

KAN JAG FÅ SE DIN  
LEGITIMATION? 
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Att gissa en persons ålder är som ett lotteri. Därför ber Alko 
att alla unga personer som ser ut att vara under 25 år visar 
sin legitimation. Alko utförde i september en kundenkät 
på webben om hur legkontrollen vid kassan upplevs. 
Majoriteten av dem som svarade ansåg att frågan om 
legitimation hade framförts antingen sakligt eller naturligt. 
Bara ett fåtal upplevde att det var pinsamt eller  
onödigt att visa sitt leg.

+ -
Antal svarande:
1 484 personer

sakligt 
59 %

naturligt 
34 %

 pinsamt 5 %

 onödigt 
2 % 

• En gång fick 
jag inte köpa en 
vinflaska eftersom 
mitt idkort var 
föråldrat.

• Ibland ställs 
frågan om  
legitimation  
lite väl bryskt.

• Det är bra att man 
ofta frågar efter leg, 
så att det är onödigt 
för minderåriga att 
ens försöka.

• Varför fanns inte 
'smickrande' som 
ett svarsalternativ?

• Det handlar om 
ömsesidigt för
troende, så jag  
visar mitt leg utan 
att man ber om det.

Kväll med höstens skörd

Mousserande vin  
från ciderlandet  

england

höstens  
Oktoberfestöl 

mozart och smaker  
i kemistens kök

Alkos kundtidning 3/2014
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EN DIABETIKER UPPSKATTAR KNAPPAST belgisk 
choklad och pälsprydda handskar finns nog inte 
på en vegans önskelista. Mirva Saukkola har sam-
lat värdefulla råd om vett och etikett i en bok med 
det träffande namnet Etiketti (Etikett). Innan man 
går på till exempel en inflyttningsfest lönar det sig 
att ta reda på värdens eller värdinnans smak och 
eventuella önskemål eller om det behövs något  
till julmåltiden.     

”Om man har tur talar värden eller värdinnan 
om vad han eller hon önskar sig, men ofta får man 
svaret ’det räcker att du dyker upp’. Det räcker nog 
inte – man bör alltid uppmärksamma värden eller 
värdinnan med åtminstone en blomma eller en 
flaska gott vin”, säger filosofie doktor och journa-
listen Mirva Saukkola.

Om man väljer att ge en flaska vin bör man be-
rätta för värden eller värdinnan om vinet är avsett 
för gemensam avnjutning eller inte. 

”Om gästerna är många är ett litet kort på pre-
senten ingen dum idé. Vid behov kan man upplysa 
eventuella hjälpredor om huruvida ett presentvin 
är avsett för avnjutning under festen eller om det 
skall stå svalt”, säger Mirva Saukkola.  

Hon påminner om att värden eller värdinnan 
bör beakta gästernas behov och önskemål fram-
förallt vid övernattning. Man får till exempel 
inte placera en gäst som har sömnsvårigheter i 
en syskonbädd eller en gäst som lätt fryser i ett 
dragigt uthus.  

Den som ordnar till exempel en julfest 
bör tänka på att människor har olika 
traditioner och vanor.

”Alla förstår till exempel inte att man 
knäpper nötter eller klär granen vid ett 
bestämt klockslag”, säger Saukkola.  

Genom att diskutera och komma 
överens om arrangemangen  
på förhand kan man undvika 
många otrevliga och pinsamma 
situationer och göra festen lyckad 
för alla!

y yFunderar du på en lämplig  
och vackert inslagen present?  

Läs mer på sidan 34

Gå inte tomhänt

Åbo saluhall & Ylläs i topp
Alkobutikerna i Åbo saluhall och Äkäslom
polo i Ylläs fick flest rosor när kunderna 
tillfrågades om sina erfarenheter vid en 
så kallad exit pollundersökning. Vardera 
butiken fick totalbetyget 4,5 på skalan 1–5. 
Kunderna var särskilt nöjda med den vänliga 
och smidiga betjäningen och expediternas 
genuina vilja att rekommendera drycker.

Pinot Days samlar fansen
Är du på väg till USA? Kontrollera om din  
vistelse sammanfaller med vinfestivalen  
Pinot Days! Världens kanske största Pinot 
Noirmanifestation går av stapeln i olika  
delar av USA under perioden november 
2014–juni 2015. Producenterna av den popu
lära druvan besöker bland annat New York, 
Chicago och San Francisco. pinotdays.com

Ale och lager favoriter
Enligt en enkät som gjordes på etiketten.fi  
dricker finländarna gärna öl av ale och lager
typ. Omkring en fjärdedel av deltagarna uppgav 
att de dricker ale och ungefär lika många upp
gav att de väljer lager. De två populäraste ölty
perna följdes av veteöl, mörk lager, stout och 
porter. Påverka innehållet i tidningen Etiketten 
genom att delta i enkäten på etiketten.fi.

entréer
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Kall och bubblande glögg
I DAG FINNS DET GLÖGG för nästan alla 
smaker. De traditionella glöggkryd-
dorna nejlika, kanel, ingefära och  
kardemumma lever kvar, men de har 
fått sällskap av bland annat whisky, 
kaffe, choklad, mynta, lavendel och 
björnbär.

Många har fått upp ögonen för den  
så kallade årgångsglöggen, vars smak 
och utseende varierar från år till år.  
I årets sortiment ingår två alkoholfria 
glöggsorter och en så kallad lådglögg. 

Glögg kan avnjutas på olika sätt. Den 
konservative värmer upp sin glögg och 
avnjuter den med russin och mandel, 
medan den experimentlystne provar på 
till exempel kall och bubblande glögg.   

Varför inte slå en skvätt röd glögg i 
ett champagneglas och fylla upp glaset 
med ett mousserande vin med toner av 
bär eller frukt? 

Vitvinsglögg kan användas som  
spännande smakgivare i bland annat 
cava och annat mousserande vin.
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TEXT MARKUS NORDENSTRENG FOTO JENNIFER CLAESEN, MARKUS NORDENSTRENG

USA:s mest kända viner produceras i dalarna Napa valley och  
Sonoma valley norr om San Francisco, men under de senaste åren 
har de amerikanska vinkonsumenternas blickar i allt större ut-
sträckning riktats mot Central Coast i södra Kalifornien.

VINRUSH  
I  K ALIFORNIEN
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Varma dagar och svala  
nätter bevarar syrligheten 
och de utsökta aromerna.

T
rafiken är livlig på Route 101. Bilar 
registrerade i både Kalifornien och andra 
delar av USA svänger in på mindre vägar 
som leder till gårdar med gamla ekar 
och vinrankor. När det begav sig lockade 

vildhästar och varma källor indianer och europeiska 
erövrare till regionen, men i dag utgörs områdets 
attraktionskraft av något helt annat.

Vi befinner oss i södra Kalifornien, närmare 
bestämt i Paso Robles som är hjärtat i distriktet 
Central Coast. Dagens trendigaste kaliforniska viner 
produceras i Paso Robles. 

”Områdets klimat med varma dagar och svala 
nätter är mycket gynnsamt för vinodling”, säger 
Chrissy Wittman som förestår vingården Wild  
Horse. Hon blickar ut över gårdens böljande vinfält 
som dallrar i den gassande solen.

TEMPERATUREN I DET CIRKA 500 KILOMETER 
långa vindistriktet Central Coast, som ligger nära 
kusten mellan San Francisco och Los Angeles, växlar 
i medeltal 20 grader under dygnet, vilket bidrar till 
att bevara druvornas syrlighet och utsökta aromer. 

Druvorna på vingårdarna nära kusten och i 
bergstrakterna mognar långsammare än druvorna 
på de varma vingårdarna längre in i landet. Den 
långsamma processen ger aromerna tid att utveck-
las och förfinas.

1. Från Ridge Vineyards 
kulle blickar man ut  
över Silicon Valley.  
2. Vingårdarna i Kalifor
nien är idylliska platser 
för exempelvis bröllop.  
3. Chrissy Wittman berät
tar att bara tre procent av 
vinerna från Wild Horse 
Winery exporteras. Den 
inhemska efterfrågan 
är stor. 4. Paso Robles 
restaurang La Cosecha  
är känd för sin läckra 
skaldjursgryta. 5. Vin
gården Concannon är  
ett populärt turistmål.

Vinturismen blomstrar. Om man vill övernatta 
på ett hotell eller äta på en bättre restaurang i 
vindistriktet under en helg eller ett veckoslut gäller 
det att boka plats i god tid. Media drar likhetstecken 
mellan dagens vinboom och den stora guldrushen på 
1850-talet.

”När vi inledde vår verksamhet år 1981 hade  
distriktet cirka tio vingårdar. I dag finns det över  
200 aktiva gårdar i Paso Roble”, säger Chrissy  
Wittman. 

Hon berättar att vinboomen har givit matkulturen 
en välbehövlig knuff framåt. Populära Bistro Laurent, 
som grundades av den namnkunnige franska restau-
ratören Laurent Grangien, serverar gastronomiska 
underverk och hela 2 000 olika viner. Grannrestau-
rangen La Cosecha serverar gomsmekande skal-
djursgryta och ceviche till lunch. Varför inte skölja 
ner läckerheterna med ett fylligt, lokalt producerat 
chardonnayvin?

14        4|2014
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FILMEN SIDEWAYS OCH OLIKA BLINDTESTER har 
främjat efterfrågan på viner från Central Coast. 
Den populära filmen, som hade premiär år 2005, 
spelades in i Solvang och Santa Ynez. I dag besöks 
orterna av turister från bland annat Europa och 
Asien. Huvudpersonen i filmen, Miles Raymond, har 
en udda vinsmak som påverkar, influerar och lockar 
vinälskare från världens alla länder.

”Innan filmen visades på vita duken kände få 
amerikaner till druvan Pinot Noir och ännu färre 
visste hur druvans namn uttalas”, säger Wittman.

Vingården Wild Horse Winery seglade upp på 
vinhimlen tack vare sina viner gjorda på druvan 
Merlot, men i dag är det Pinot Noir som gäller. Näs-
tan alla vingårdar i Central Coast är i dag inriktade 
på druvorna Pinot Noir och Chardonnay.

Paul Drapers vingård Ridge Vineyards, som är en 
av Kaliforniens mest uppskattade vingårdar, odlar 
också druvan Zinfandel. Druvorna odlas på 800 
meters höjd och blickar ned mot några av USA:s 
definitiva framgångshistorier. Staden Cupertino 
vid bergets fot hyser megaföretaget Apple och i den 
omgivande dalen Silicon Valley verkar bland annat 
storbolagen Google och Facebook. 

Paul Draper, som i dag är 78 år gammal, blev 
intresserad av vingården Ridge Vineyards efter att 
ha smakat på ett cabernetvin som de dåvarande 
ägarna, tre studerande från Stanford, hade skapat 
nästan av misstag.

”Årgång 1962 var en dryck för gudar”, säger Paul 
Draper med darr på rösten. 

1. Wild Horse Winerys  
fat töms på Merlotdruvor 
2. Paul Draper ger smak
prov på Ridge Vineyards 
viner från förra året direkt 
ur ekfaten. 3. Wild Horse 
Winerys ekfat kommer 
från Ungern. 5. John 
Concannon inspekterar 
druvor på släktgården 
i Livermoore. 4. och 6. 
Förhållandena i området 
Paso Robles är optimala 
för druvor.

4
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alkos  
kaliforniska  
sortiment
 
Alkos standardsorti
ment omfattar cirka 
50 kaliforniska viner. 
I beställnings och 
specialsortimenten 
ingår därtill omkring 
100 drycker från Kali
fornien. Alko strävar 
efter att tillhandahålla 
också mindre kända 
viner från Kalifornien.

Hemligheten bakom den himmelska smaken var 
de gamla vinrankorna, den kalkhaltiga jorden och 
den traditionella tillverkningsmetoden. Paul Draper 
tog receptet till sitt hjärta och värnar om det än i 
dag. 

Ridge Vineyards och de kaliforniska vinerna fick 
sitt egentliga genombrott vid en blindtest i Paris år 
1976. Bland de viner som nådde topplaceringar i 
tävlingen fanns Ridge Vineyards dåvarande flagg-
skepp Monte Bello. 

”Fastän domarna i tävlingen var fransmän fick 
de franska vinerna se sig distanserade av sina 
kaliforniska konkurrenter, vilket upplevdes som ett 
nederlag av den franska vinindustrin”, säger Paul 
Draper.”

RIDGE VINEYARDS ÄLDSTA VINRANKOR härstam-
mar från 1880-talet, då en italiensk läkare grundade 
vingården. Förbudstiden, som varade från år 1920 
till år 1933, lade sordin på verksamheten. Den stora 
depressionen på 1930-talet hämmade också vinod-
lingen.

”Till all lycka såg gårdens granne till att vinran-
korna överlevde”, säger Draper med en djup suck. 

Enligt den gamle vintillverkaren var förbudstiden 
en fars som ledde till att amerikanernas alkoholkon-
sumtion sköt i höjden och att maffian stärkte sin 
ställning. Det tog nästan 50 år för vinmarknaden 
att repa sig. Paul Draper förhåller sig skeptiskt till 
dagens vintrender som förespråkar sötma, ekighet 
och hög alkoholhalt. 

”När vintillverkningen blev en disciplin vid 
universiteten på 1950-talet betonades kemin och 
de industriella tillverkningsmetoderna. Vintillverk-
ningens gamla traditioner fick stryka på foten för 
de kommersiella intressena”, säger Paul Draper 
bekymrat. 

I gårdens gamla vinkällare tappar Draper upp 
smakprover direkt ur ekfaten. Medan vi smakar på 
vinerna uttrycker han sin oro över att priset på kva-
litetsvin har skjutit i höjden under de senaste åren. 

”Tyvärr hamnar en stor del av världens bästa 
viner i spekulanters vinkällare i stället för att glädja 
vanliga vinälskare. Förr kunde vanliga dödliga med 
normalstora inkomster köpa riktiga kvalitetsviner”, 
säger Paul Draper.”

INTRESSET FÖR VIN FÖRENAR. I baren på vin-
gården Concannon i Livermore sitter en busslast 
pensionärer från Mellanvästern tillsammans med 
några trettioåriga hipsters från San Francisco och 
provsmakar vin.

”Visste ni att vingårdarna är Kaliforniens popu-
läraste turistmål efter Disneyland?”, frågar vingår-
dens ägare John Concannon.

Vingården Concannon, som är den amerikanska 
vingård som varit längst i samma släkts ägo, grun-
dades av irländaren James Concannon år 1883. Till 
en början tillverkade han endast nattvardsvin, men 
småningom hittade gårdens bordeauxviner också 
ut till konsumenterna. Under förbudstiden hade 
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vingården specialtillstånd att tillverka och leverera 
vin till kyrkan.  

”Förbudstiden var ett dråpslag för de flesta 
amerikanska vingårdarna, men vårt samarbete med 
kyrkan räddade oss från undergång”, säger John 
Concannon.  

I dag är torkan den största utmaningen för de 
kaliforniska vingårdarna. John Concannon berättar 
att det gångna året har varit ett av de torraste i 
mannaminne. 

”Under de senaste åren har vår produktion 
minskat med cirka en fjärdedel, men å andra sidan 
har vinet blivit bättre. I dag är kvaliteten nästan 
densamma som toppåret 2011. Långvarig torka 
leder tyvärr till att priserna stiger”, avrundar John 
Concannon. 

Vingårdarna Concannon, Ridge Vineyards och 
Wild Horse Winery betonar hållbar utveckling och 
satsar på bland annat solenergi och vattensnåla 
bevattningssystem. 
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Santa Barbara Området är känt för sina 
utmärkta viner och sin mat med mexikanska 
förtecken. Restaurang Los Agaves bjuder på 
spännande lokala smaker. 

Santa Ynez valley och småstaden Solvang, 
som grundades av danskar, är kända från 
filmen Sideways. Den vackra dalen bjuder 
på hänförande landskap och högklassiga 
vingårdar. 

Hearst Castle Slottet som uppfördes av  
den excentriske tidningsmagnaten  
William Hearst, är byggt uteslutande av  
importerat material.

Big Sur Området genomlöps av Highway 1 
 som har fått epitetet USA:s vackraste lands

väg. Kusten, den orörda naturen och det hän
förande landskapet har inspirerat konstnärer 
och författare från när och fjärran.

Staden Carmel är känd för sin namnkunnige 
son och tidigare borgmästare Clint Eastwood 
och i naturparken Point Lobos, som ligger 
ett stenkast från staden, kan man beundra 
solnedgången och få syn på bland annat 
pelikaner och valar.
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”Vingårdarna är Kaliforniens 
populäraste turistmål  
efter Disneyland.”
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California 
salad 
4 portioner 
Tillagningstid: 30 min + 30 min
Svårighetsgrad: relativt lätt

1. Ånga riset. Stek kycklingbiffar
na i ugn eller i olja i panna. Smaka 
av med salt och peppar. Om du 
använder tofu: stek tofun så att 
den får knaprig yta. Skär biffarna/
tofun i små bitar.
2. Slå vinägern, sockret och 
saltet i en liten kastrull. Värm tills 
sockret har smultit. Lyft bort kast
rullen från spisen och häll bland
ningen över det ångade riset. Låt 
svalna till rumstemperatur.

3. Skala och strimla moröt  
terna. Skala och tärna gurkan. 
Finför dela salladslöken. Blanda 
ner morötterna, gurkan och 
sallads löken i riset.
4. Stek tångarken ett åt  
gången i torr och het panna  
cirka 30 sekun der per sida.  
Skär arken i några centimeter 
breda bitar.
5. Blanda ner wasabin i soja  
och vatten. 

6. Klyv hjärtsallaten och placera 
ut på serveringsfaten. Skala  
och skiva avokadofrukterna.  
Slå på limesaft för att motverka 
färgförändring. Placera avoka
dobitarna, kycklingen/tofun och 
risblandningen på serveringsfaten.  
Tillägg av risblandningen.  
Garnera med tång och slå på 
dressing och olja. Dekorera med 
sesamfrön och servera med 
ingefära.

4 dl ångat ris
4 stekta minutbiffar  
av kyckling eller 500 g  
marinerad tofu,  
alternativt räkor  
och/eller surimipinnar
1 dl osötad risvinsvinäger  
(finns i de större daglig
varuaffärerna)   
eller vitvinsvinäger
1 dl socker
2 tsk flingsalt
2 morötter
en halv gurka 
4 salladslökar
2 ark tång
2 hjärtsallatshuvuden
2 avokadofrukter
1 msk limesaft
2 msk rybs eller sesamolja
1 msk rostade svarta  
sesamfrön
2 msk finfördelad  
sushiingefära

dressing 
0,5–1 tsk wasabi 
2 msk soja
1 msk vatten
(3 msk risvinsvinäger)

Receptet på ångat ris 
finns på webbplatsen 
etiketten.fi.tillagning
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Kalifornisk överraskning
Den kaliforniska salladen bjuder på fräscha  
och friska smaker. Välj ingredienser och njut!
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dryckesför slag:
Den kaliforniska salladen kan 
kombineras med olika viner: 
syrligheten i ett rieslingvin 
balanserar upp avokadons och 
kycklingens/tofuns fyllighet, 
ett chardonnayvin accentuerar 
salladens fruktighet och ett 
friskt, bärigt rosévin lockar 
fram salladens ”solaromer”.

MILT & 
SÖTAKTIGT

FRISKT & 
FRUKTIGT



NÄR SAMUIL ANGELOVS KOMPISAR drömde om att bli 
brandmän och piloter längtade han själv till restaurang-
världen. Maten spelade en central roll i hans barndoms-
hem i Helsingfors. 

”Min finländska mor är en utmärkt kock och min far, 
som är född och uppvuxen i Bulgarien, har lärt mig den 
slaviska traditionen att sitta länge till bords. Jag värnar 
om familjetraditionerna genom att bjuda familj och 
släktingar på långa, trevliga middagar”, säger Angelov.  

De kulinariska intrycken i Angelovs barndomshem  
bidrog till att han valde kockyrket och till att han 
inledde sin karriär i ett restaurangkök. Fäblessen för 
kundbetjäning ledde till att han så småningom steg ut  
i restaurangsalen.  

I början av millenniet blev Samuil Angelov erbjuden 
jobb som assistent till vinmästare Jussi Ansaharju  
på G.W. Sundmans i Helsingfors. Atmosfären och hans 
inspirerande mentor ledde till att Angelov föll i farstun 
för vin och alla de intressanta historier som vinerna har 
att förtälja. 

”Jag minns så väl när jag kastade en blick på for-
sedeln till en pall champagne och konstaterade att 
dryckernas sammanlagda värde uppgick till tio gånger 
min årslön”, säger Angelov med ett leende.  

Intresset för vin fick honom att utbilda sig vinmästa-
re. Han prövade sina vingar och lärde sig flyga på olika 
topprestauranger i Helsingfors och år 2010 grundade 
han restaurang Muru tillsammans med några vänner.   

”Varje kväll är ett äventyr. Jag får jobba med 
människor och bidra till att göra deras restaurangbesök 
till en minnesvärd stund med god mat och gott vin.”

PÅ GRUND AV SIN BAKGRUND SOM KOCK betraktar 
Angelov vinet som en del av maten eller som en ”extra 
sås” med vars hjälp man kan förhöja och accentuera de 
smakupplevelser som skapas i köket. 

SENSIBEL  
OCH FRUKTIG 

TEXT JUSSIPEKKA AUKIA FOTO MERVI VAN VELDHOVEN

Vinmästaren, sommelier Samuil Angelov 
upplever sig mer som servitör än smak-
domare. Han ser vinet som en ”extra sås” 
och ett verktyg för att göra måltiden  
till en fest. 
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Samuil Angelov grundade 
restaurang Muru på Fredriksgatan 
i Helsingfors år 2010.
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”Jag gillar fina toner,  
vinets uppgift är inte  
att dominera måltiden.”

samuil  
angelov 
• Ålder: 34 år
• Familj: fru och två barn
• Yrke och nuvarande 

arbetsplats: vinmästare 
och delägare i Restau
rang Muru

• Utbildning: kock (Perho 
år 1999), vinmästare 
(Åbo yrkesinstitut år 
2004)

• Tidigare arbetsplatser: 
G.W. Sundmans,  
Kämp, FishMarket,  
PalaceKämp, Savoy  
och Muru

• Engagemang: ordfö
rande för föreningen 
Suomen Sommelierit ry 

• Framgångar: Trefaldig 
finländsk mästare inom 
sitt område, framgångs
rikt deltagande i flera 
internationella bransch
tävlingar

• Fritidssysselsättning: 
trädgårdsodling

• Favoritmat och dryck: 
pasta bolognese, gott 
vin 

• Oförglömlig måltids
upplevelse: ”Under vår 
bröllopsresa i Anacapri 
blev vi, som enda gäster 
på en liten trattoria, ser
verade varmt vin. Vi bad 
om en kylare till vinet, 
vilket ledde till att byns 
alla invånare kom för 
att betrakta de konstiga 
turisterna som ville kyla 
sitt vin.”    

• Bästa kombination av 
mat och dryck: ”Kungs
krabba kokt i beurre 
monté med vanilj samt 
champagne är ett kulina
riskt fyrverkeri.”

• Vilka två råvaror skulle 
du ta med dig till en  
öde ö? Tryffel och potatis!

”I min värld är vinet och maten oskiljaktiga. Ge-
nom att kombinera god mat med rätt vin lyckas man 
med konststycket att få ett plus ett att bli tre”, säger 
Samuil Angelov med glimten i ögat. 

Kunskap om vinet och dess historia förhöjer upp-
levelsen. Vin är en ”levande” produkt som mognar 
och smakupplevelsen beror i hög grad på till vilken 
mat vinet avnjuts. Vinvärlden är både mångsidig 
och fascinerande.  

”Vinvärlden är ett kluster av intressanta och 
spännande variabler. Ju mer man lär sig om de ädla 
dryckerna, desto komplexare blir bilden. Man blir 
nog aldrig fullärd.”

FÖR ATT BLI VINEXPERT MÅSTE MAN GÅ i lära hos 
erfarna vinkännare. Lärarna och sparrarna visar 
vägen, men en sommelier bör utveckla sin egen stil 
och profil. Samuil Angelov beskriver sin personliga 
stil som ”sensibel och fruktig”. 

”Jag vurmar för viner med fina toner och balan-
serad syrlighet och fruktighet. Vinets uppgift är inte 
att dominera måltiden.”   

Han väljer gärna viner från Europa.  
”På min favoritlista finns rieslingviner från Mosel 

och Pfalz, pinot noir-viner från Bourgogne och 
rödviner från norra Italien, framförallt från området 
Piemonte. Jag tycker också om väl utvecklade viner 
från Bordeaux, men de är tyvärr ganska dyra.”

HUR KAN EN VANLIG AMATÖR BREDDA och utveckla 
sina vinkunskaper? Enligt Angelov är vintasting en 
utmärkt inkörsport till den fascinerande vinvärlden. 
När man ordnar vinprovning lönar det sig att anlita 
en vinexpert och att välja de viner som vinexperten 
rekommenderar. När man har funnit sitt favoritvin, 
sin favoritdruva eller sin favoritregion kan man 
fördjupa sina kunskaper genom att följa med vad sak-
kunniga skriver och säger i till exempel sina bloggar.

Samuil Angelov tycker inte att man skall ta valet 
av vin på alltför stort allvar. Om man till äventyrs 
har valt ett vin som inte alls passar till den mat man 
serverar kan man ägna sig åt maten och avnjuta 
vinet efter måltiden. Tumregeln är att stark mat 
kräver ett kraftigt vin, att lätt och syrlig mat rimmar 
bäst med ett syrligt vin och att söta rätter bör av-
njutas med ett sött vin. Framförallt röda viner blir 
snäppet bättre om de slås över i en karaff ungefär en 
halv timme före serveringen. 

”Många associerar rött vin till kött och ost och vitt 
vin till fisk och fågel, men man kan faktiskt kombi-
nera mat och vin också på andra sätt. Dessutom kan 
man med fördel dricka ett glas vin även till okompli-
cerade rätter. Varför inte sätta piff på en traditionell 
biff eller kotlett med ett glas gott vin?”

Man kan undersöka hur smaken i ett vin påverkas 
av olika ingredienser genom att prova det med till 
exempel salt, honung, citron, peppar, tomat eller 
chorizo. 

Ursprunget är en annan utgångspunkt när man 
vill kombinera mat och dryck. Vin och maträtter 
från ett och samma område rimmar i allmänhet 
utmärkt med varandra.  

”Exempel på detta är bland annat getosten Crottin 
de Chavignol och vinet sancerre som tillverkas i 
samma franska by, ostronen och muscadetvinerna 
från Nantes, schweizisk fondue och schweiziskt  
fendantvin samt Roquefort och sauternesvinerna 
från Bordeaux”, säger Angelov.”

TILL VINMÄSTARENS UPPGIFTER HÖR att skapa 
restaurangens vinlista, att administrera vinkällaren 
och att delta i betjäningen av restaurangens gäster. 

”Vinlistan är ingen slumpmässig förteckning 
över olika viner. En bra vinlista rimmar med res-
taurangens karaktär, inredning och stil och med 
vinmästarens personliga preferenser. Sortimentet 
bör omfatta både goda och prisvärda viner och viner 
av mer exklusiv karaktär”, säger Samuil Angelov. 

Eftersom vinerna binder mycket kapital är admi-
nistrationen av vinkällaren och vinförrådet en viktig 
och central del av restaurangens ekonomi. Det 
gäller att förvara, prissätta och beställa vinerna så 
effektivt som möjligt. 

”När gästerna är nöjda och restaurangen får sin 
del av kakan har vinmästaren lyckats i sitt värv”, 
säger Angelov. 

Restauranggästerna kunde utnyttja vinmästarens 
kunskaper och yrkesskicklighet i större utsträckning 
än de gör i dag. 

”En av sommelierens viktigaste uppgifter är att  
föreslå viner som kompletterar och sätter guldkant 
på den kulinariska upplevelsen. Det lönar sig defini-
tivt att konsultera vinmästaren, som ju har kompo-
nerat vinlistan och dessutom känner till smakvärl-
den hos de läckerheter som tillreds i restaurangens 
kök”, avrundar Samuil Angelov.” 
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TEXT MIKKO SALMI FOTO MIIKA KAINU

Symfoni av vintersmaker
Startskottet för vinterns maltsäsong går när 
jul- och vinterölen anländer till Alkobutikerna 
i början av november. Årets 23 ölsorter och 
säsongens friska julcider är som gjorda för 
julen och för mysiga stunder vid öppna spisen.

1. FRUKTÖL, Liefmans Cuvée-Brut 
Det friska, rödbruna fruktölet från Belgien 
förför med sin något bittra doft och smak av bär 
och örter. Ölets måttliga humlebeska lämpar 
sig utmärkt till bär och fruktdesserter.

2. MÄRZEN, Mönchshof Weihnachts Bier
Det gyllengula, halvfylliga märzenölet är ett 
tyskt öl av lagertyp. Ölets friska, kryddiga och 
maltiga smak med toner av spannmål är som 
klippt och skuren för julbordets skinka, lådor 
och andra traditionella läckerheter.

3. ALE, S:t Eriks Julale  
S:t Eriks Julale är ett medelfylligt, kastanje
brunt julöl med måttlig humlebeska och  
doft av aprikos och kola. Den svenska alen 
lämpar sig utmärkt till bland annat gryträtter, 
stek och lådor.

4. STARK LAGER, Sinebrychoff Julöl 
Den inhemska kastanjebruna julklassikern  
med måttlig humlebeska, behagligt maltig 
smak och rostade toner lämpar sig utmärkt  
till bland annat skinka, fisk och kalkon. Finns 
även i fler förpackning.

5. ALE, BrewDog Hoppy Christmas  
Denna nyansrika moderna klassiker från ett  
skotskt mikrobryggeri är ett bärnstensgult  
sällskapsöl av typen india pale ale med mycket 
kraftig humlebeska. Ölet ger en medelfyllig 
munkänsla.

6. TRAPPIST, Chimay Première 
Det nötbruna, fylliga, nyansrika, maltiga och 
måttligt kryddiga lagringsdugliga belgiska 
trappistölet i vacker flaska lämpar sig utmärkt 
som måltidsdryck till varma rätter.
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7. ALE, Gouden Carolus Christmas 
Det mahognybruna, nyansrika belgiska ölet  
är ett uppskattat säsongsöl vars smak  
accentueras när det blir varmt. Ölet lämpar  
sig utmärkt till söta chokladdesserter och  
som sällskapsdryck. Gouden Carolus  
Christmas kan lagras.

8. STOUT, Belhaven Oat Malt Stout  
Den brunsvarta, mycket fylliga havrestouten 
från det brittiska bryggeriet Belhaven lämpar 
sig utmärkt till kött och vilträtter. Stouten 
bjuder på stor humlebeska och toner av råg.

9. DOPPELBOCK, Ayinger Winterbock 
Den kaffebruna, skummande doppelbocken 
med måttlig humlebeska och toner av  
plommon bryggs i Aying i södra Tyskland.

10. RÖKÖL,  
Aecht Schlenkerla Rauchbier Urbock  
Den mahognybruna, fylliga och maltiga 
rauchbierklassikern med toner av charku terier 
lämpar sig utmärkt som sällskapsöl och  
som måltidsdryck till bland annat skinka och 
rökt fisk. Ölet bryggs i Bamberg i Tyskland.

11. ALE, Fuller’s Old Winter Ale  
Den bärnstensgula brittiska vinterklassikern 
med toner av fruktkaka och barr är en utmärkt 
måltidsdryck av allroundtyp. Ölets smak 
accentueras när det blir varmt.

12. BOCK, Stallhagen Julbock  
Det skummande, brunsvarta bockölet med 
doft av mocka, mörk choklad och kryddor 
kommer från det åländska mikrobryggeriet 
Stallhagen. Ölet lämpar sig utmärkt till jul
bordets lådor och andra salta läckerheter.

13. ALE, Slottskällans Tomte  
Det kolabruna strong aleölet med toner av 
plommon, nötter, sirap och karamellmalt 
är smaksatt med stjärnanis. Ölet lämpar sig 
utmärkt till julmatens fylliga aromer och sälta.

14 . CIDER, Puls Julcider 
Den friska, medelsyrliga, söta och okompli
cerade estniska julcidern med toner av kanel, 
ingefära och pepparkaka lämpar sig utmärkt 
som välkomstdryck på julens fester. 

15. BARLEY WINE, Criminally Bad Elf 
Det kolabruna, mycket fylliga, kryddiga  
och värmande engelska vinterölet av  
barleywinetyp lämpar sig utmärkt som 
dessert och sällskapsdryck.  

16. KRYDDAT ÖL,  
Stallhagen Black Vanilla Cinnamon  
Det skummande svartbruna, fylliga,  
nyansrika och maltiga åländska ölet  
med stor humlebeska och toner av  
mocka, vanilj och kryddor lämpar sig  
utmärkt som sällskapsdryck.

17. MÖRK LAGER,  
Samuel Adams Winter Lager  
Den bärnstensgula, medelfylliga vinter
klassikern med toner av sirap och karamell
malt lämpar sig utmärkt till fisk och julmat.
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18. ALE, La Goudale de Noël  
Det ljusbruna, skummande, fylliga ölet med 
måttlig humlebeska och toner av karamell
malt lämpar sig utmärkt till varma rätter 
med kraftig smak. Alen från norra Frankrike, 
som säljs i flaskor om 0,75 l, är smaksatt 
med koriander och apelsinskal. 

19. VETEÖL,  
Aventinus Weizen-Eisbock  
Det nötbruna, naturligt grumliga, starka och 
mycket fylliga weizenbockölet är en utmärkt 
sällskapsdryck. Den kryddiga weizenbocken 
med toner av mogen banan och tjära funge
rar också som måltidsdryck till bland annat 
skinka och lådor.

20. PORTER, Mufloni Vinterporter  
Den mörka, kryddiga, maltiga och fylliga  
vinterportern med stor humlebeska och 
toner av karamellmalt och fruktkaka lämpar 
sig som sällskapsdryck för vänner av  
espressoliknande aromer. Portern bryggs  
av mikrobryggeriet Beer Hunter’s i Björne
borg.

21. VETEÖL, Erdinger Schneeweisse  
Det ofiltrerade, vackert gula och friska  
veteölet från Bayern lämpar sig utmärkt  
till bland annat fisk, rosoll, skaldjur och 
sushi.

22. PORTER, Saku Porter 
Den fylliga estniska klassikern med rostade 
och maltiga toner och smak av plommon 
och lakrits lämpar sig utmärkt till julens och 
vinterns fylliga rätter.

23. ALE, Widmer Brothers Seasonal Ale 
Det fylliga, smakrika amerikanska säsongs
ölet med stor humlebeska lämpar sig 
utmärkt till starkt kryddad mat. Ölet från  
Portland lämpar sig också som digestiv
dryck.

24. STARK LAGER,  
Schremser Weihnachtsbräu  
Det bärnstensgula österrikiska julölet med 
toner av malt, frukt och örter lämpar sig 
särskilt väl till fisk och ljust kött med sås.

Vinteröl
I början av november utökas Alkobutikernas sortiment med  
23 intressanta jul och vinteröl och en frisk julcider. Bland  
dryckerna finns gamla klassiker, unika säsongsdrycker och  
flera spännande nyheter. Många av dryckerna lämpar sig för 
julbordet, desserttallriken och mysigt umgänge.

Sortimentet innehåller något för alla smaker: fyllig lager,  
aromrik ale, maltig bock, fruktigt veteöl, stout med rostade 
toner... Skål!
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Öl och choklad
Säsongens läckraste kaka innehåller rödbeta och choklad.  
Skölj ner läckerheten med skummande porter.

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN  
FOTO REETTA PASANEN 

DRYCKESFÖRSLAG ALKO

1. Smält krossad choklad och låt 
den svalna medan du gör i ordning 
andra ingredienser. Skala och riv röd
betorna. Ställ dem att vänta.
2. Vispa smör och socker poröst. 
Tillsätt ett ägg i sänder. Blanda ihop 
de torra ingredienserna. Rör om alla 
ingredienser, men vispa inte. Häll 

degen i en ugnsform med löstagbar 
botten (diameter ca 23 cm).
3. Grädda kakan ca 50 minuter nedtill 
i ugnen (175 °C). Kontrollera konsis
tensen med en sticka. Kakan får vara 
aningen mjuk eftersom den drar sig 
efter gräddningen. Om kakan gräddas 
för länge blir den torr.

4. Låt kakan vila och svalna cirka  
15 minuter. Lösgör kakan, men låt den 
ligga kvar i formen så hålls den saftig. 
Låt kakan svalna till rumstemperatur 
och garnera den sedan med smält 
choklad och med krossad mandel 
som du rostat på het panna. Servera 
med vaniljglass eller vispgrädde.

dryckesför slag
Svårt att hitta dryck 
till choklad? Inte alls! 
Sammetslent mörkt öl är 
som gjort för att skölja ner 
choklad. Glöm fördomarna 
och avnjut den läckra kakan 
med ett glas mjuk, kraftig 
och fyllig stout eller porter 
med toner av mörk choklad.

ca 12 bitar  
Tillagningstid 15 min + 1 h 15 min
svårighetsgrad något arbetsdryg

200 g mörk choklad
250 g rödbeta
225 g rumsvarmt smör
2,5 dl farinsocker
4 ägg
3 dl vetemjöl
50 g mandelpulver
2 tsk bakpulver
0,5 tsk mald kardemumma 
0,5 tsk kanel 

garnering: 100 g smält 
mörk eller mjölkchoklad,  
krossad mandel

till serveringen:  
vaniljglass,  
vispad vaniljsås  
eller  
vispgrädde

Choklad- 
rödbetskaka

tillagning

PORTER & 
STOUT

27

lyckad kombination
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Vinprovning bjuder på både social 
samvaro och kunskaper om vin. 
Genom att smaka på och diskutera 
olika viner får man upp ögonen för 
nya druvor och vindistrikt.

TEXT KATI SÄRKELÄ  ILLUSTRATION PIETARI POSTI

SAKKUNNIG  
För artikeln intervjuades 
expedit Henri Räsänen, 
som arbetar som  
utbildare på Alko  
och i Etikettklubben.

JÄMFÖR VINER  
I  GL ADA  
VÄNNERS L AG

V
inprovning, eller vintasting, i glada 
vänners lag sätter guldkant på till-
varon. Man kan med fördel ordna 
en vinprovning för sina vänner i sitt 

eget hem, men umgängesformen lämpar sig 
också utmärkt för samkväm med till exem-
pel arbetskamrater eller affärsbekanta.

HUR VÄLJER MAN VINER?
Man kan välja viner på basis av till exempel 
vintyp, druva, land eller distrikt. Om man 
väljer att provsmaka viner enligt vintyp 
eller druva kan man med fördel duka fram 
drycker från olika länder och/eller distrikt.

Alkos expediter hjälper gärna den som 
står i beråd att ordna en vinprovning. 
Om man provsmakar olika vintyper vid 
samma tillfälle lönar det sig att följa ord-
ningen mousserande vin, vitt vin, rödvin, 
dessertvin. Vinerna kan vara olika dyra. 
Många är intresserade av huruvida smaken 
avslöjar vinets prisklass och huruvida man 

hittar sitt eget favoritvin vid en blindprov-
ning. En vinprovning ger möjlighet att 
smaka på exklusiva viner. Om man är fler 
som delar på kostnaderna kan man duka 
upp sådana viner som annars är på tok för 
dyra för den egna plånboken. Det lönar sig 
att provsmaka/avnjuta eventuella riktigt 
fina viner med en lämplig bit mat.

ANTAL VINER OCH DELTAGARE? 
Rekommendationen är att man smakar på 
tre viner åt gången. Varje deltagare får tre 
glas med högst 8 cl vin per glas. Efter den 
första omgången sköljer man ur glasen 
omsorgsfullt, varefter man kan slå upp 
följande grupp om tre viner. Tre eller sex 
olika viner är en lämplig mängd under en 
vinprovning.

Lämpligt antal deltagare i en vinprovning 
är sex till åtta. Om man är fler kan det bli 
ont om utrymme, i synnerhet i hemförhål-
landen, och om gruppen är för stor kan det 

vara svårt för alla att komma till tals. Om  
intresset för är stort bland vänner och be-
kanta kan man ju ordna flera vinprovningar! 

BLINDPROVNING ELLER  
ÖPPEN PROVNING?
Valet av uppläggning är en smaksak. Om 
man inte ser flaskorna eller etiketterna 
är det lättare att koncentrera sig på det 
väsentliga, nämligen vinernas doft, smak, 
utseende och andra egenskaper. Om man 
väljer blindprovning är det viktigt att 
hålla ordning på glasen till exempel genom 
numrering. Öppen provning ger deltagarna 
möjlighet att berätta om tidigare erfarenhet-
er av de aktuella vinerna redan under prov-
smakningen, men samtidigt kan det påverka 
andra deltagares åsikter om dryckerna.

VAD BEHÖVS VID EN VINPROVNING?
Vid en vinprovning behövs minst två 
”tulpanformade” vinglas per deltagare, 
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anteckningsmaterial, folie eller papper för 
maskering av flaskorna, hushållspapper, 
sköljvatten, spottkoppar och naturligtvis de 
viner som är föremål för provningen. Syftet 
med att inte svälja vinet vid en vinprovning 
är att bevara den sensoriska skärpan och 
att undvika oönskad berusning. Vinets 
smak och doft är desamma oavsett om man 
sväljer drycken eller inte.

Mellan de olika vinerna bör man skölja 
munnen omsorgsfullt med vatten och 
gärna tugga på ett kex eller en bit baguette. 
Man brukar inte servera ost på vinprov-
ningar, förutom när temat är ost och vin.

ANNAT ATT KOMMA IHÅG?
Det lönar sig att utse någon i sällskapet till 
”munskänk”. Han eller hon får i uppdrag 
att skaffa vinerna, att ta reda på grundfak-
ta om dryckerna av till exempel expediten 
på Alko, att maskera flaskorna inför 
provningen och att hålla reda på innehållet 

i vinglasen under provningen. Deltagarna 
kan också ha med sig egna viner till prov-
ningen. Om två deltagare råkar bidra med 
exakt samma vin får ju deltagarna en extra 
utmaning. 

Det lönar sig att göra anteckningar under 
vinprovningen. Vinernas smak och doft 
kan beskrivas med egna ord eller genom 
allmän betygsättning.

VILKA EGENSKAPER HOS VINET  
BÖR MAN IAKTTA?
När man provar ett vin bör man lägga 
märke till utseendet, doften och smaken. 
Vinets smak brukar delas in i inledande 
smak, huvudsmak och eftersmak. Kvali-
tetsviner har i allmänhet lång och nyansrik 
eftersmak. Den inledande smaken eller 
attacken tillmäts i regel mindre betydelse. 

Snurrning i glaset och sörpling ersätter 
dekanteringen, vilket innebär att man inte 
behöver slå över vinerna i karaffer inför 

provsmakningen. I allmänhet beskrivs 
viner med relativt standardiserade termer, 
men vid en vinprovning kan man naturligt-
vis också använda egna ord och uttryck för 
att beskriva dryckernas egenskaper.

ÖLPROVNING
Ölprovning är lika trevligt och intressant 
som vinprovning. Vid ölprovning bör man 
begränsa antalet ölsorter till två åt gången, 
men det sammanlagda antalet ölsorter kan 
vara större än vid vinprovning. Det lönar  
sig att reservera ett tillräckligt stort antal 
glas för provningstillfället. I allmänhet 
sväljer man ölet, men man kan lika gärna 
spotta ut det. 

SE VIDEON  
på temat 
vinprovning .fi
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I många länder blir det varken jul eller 
nyår utan ostron. Det läckra och hälso-
samma blötdjuret har fått fotfäste också  
i Finland.
TEXT JUKKA SINIVIRTA FOTO PÄIVI SINIVIRTA,   
THINKSTOCK, COLOURBOX

FR ÄSCH, HAL  
OCH GR ÄDDIG
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Färska ostron är ett viktigt konkurrensmedel för restaurangerna på den franska västkusten.

DEN ROMERSKA KEJSAREN VITELLIUS, som åt ostron 
dag och natt, spenderade en förmögenhet på läckerhe-
ten, kvinnotjusaren Casanova påstås ha slukat minst 
60 ostron per dag och i dag är ostron en självklarhet på 
finsmakarens bord. Varför?

Innanför ostronets hårda skal finns blötdjurets egent-
liga kropp, som är en mjuk, salt, söt och krämig muskel. 
Innan man sväljer läckerheten biter man i köttet, vilket 
ger en lång mineralisk och svagt salt eftersmak.  

Ett färskt ostron är friskt, fuktigt och halt. Konsisten-
sen gör läckerheten lätt att svälja, förutsatt att man inte 
tampas med fördomar mot att äta blötdjur. Förtäring av 
ostron kräver i allmänhet ett visst mått av vana.

OSTRONLÅDORNA I METROPOLERNAS champagne-
barer är i regel märkta med bokstaven G. Ju förnämare 
stället är, desto större är sannolikheten att det serverar 
ostron från det franska familjeföretaget Gillardeau. 

Familjeföretagets ostronlådor bär märkningen  
spéciales, som anger att ostronen är särskilt saftiga,  
köttiga, krämiga och läckra. Gillardeaus ostron num-
mer 2 är en delikatess utan motstycke!    

I syfte att bekanta oss med ostronproduktionen  
och mätta vår ostronlystnad hyrde vi ett hus i byn  

Bourcefranc Le Chapus, där ostronen är en central del 
av livet. Döm om vår besvikelse när vi under resan fick 
ett meddelande om att Gillardeau tyvärr inte kan ta 
emot besökare på grund av en renovering! 

Till all lycka var vår husvärd Michel Massé själv 
ostronodlare och god vän med familjen Gillardeau.  
Han erbjöd sig att fungera som guide under vår vistelse 
i Bourcefranc Le Chapus.    

När vi anlände till Gillardeaus anläggning grävde  
Michel Massé fram en ostronkniv ur fickan. Han plocka-
de upp ostron ur olika lådor, öppnade dem som det an-
står en expert och lät oss sluka de färska läckerheterna.    

Ostron öppnas genom att placera knivens breda egg 
på exakt rätt ställe mellan skalhalvorna och sedan bän-
da upp skalet med en försiktig vickande rörelse. Michel 
Massés flinka fingrar öppnade ostronen i sådan takt att 
vi alla hann äta oss mätta på läckerheterna.  

Familjeföretaget Gillardeau odlar inte längre sina 
ostron utanför Bourcefranc Le Chapus, eftersom  
utsläppen från lantbruket har kontaminerat vattnet.  
I dag odlas ostronen utanför Utah Beach i Normandie, 
utanför County Cork i Irland och i Portugal.  

”Vi vill inte lägga alla våra ägg i en korg”, sade  
Gillardeau junior under besöket.
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OSTRONEN ÄR MYCKET KÄNSLIGA, vilket innebär 
att till exempel en virusinfektion kan slå ut hela 
beståndet med katastrofala följder för odlingen 
och verksamheten. 

Ostronen odlas i kassar som vänds regelbundet.  
”Odlingskassarna rymmer cirka 1 000 ostron, 

men vi odlar endast 135–150 ostron per kasse. 
Genom att värna om odlingen och vända kassarna 
ofta får vi stora, feta och läckra ostron vars  
form för tankarna till en båt med djup botten.  
Vi är mycket kvalitetsorienterade”, berättade 
monsieur Gillardeau.   

De färdigvuxna ostronen skördas och transpor-
teras till Gillardeaus produktionsanläggning där 
de rengörs och sorteras enligt storlek. 

De flesta ostronen är av storleksklass 3.  
Ostron av klass 2 är stora rackare, ostron av  
klass 1 är ännu större och ostron av klass 0 är 
verkliga jättar.  

Efter sorteringen får ostronen vila några  
dygn i bassänger varefter de inspekteras och  
förpackas i trälådor med papper och träull. 

Lådorna förseglas med nylonband för  
att förhindra uttorkning av de dyrbara läcker-
heterna. 

1. Vid ebb sköts och 
underhålls ostronbäd
darna och vid flod får de 
eftertraktade blötdjuren 
näring. 2. Monsieur 
Gillardeau (t.v.) och 
monsieur Massé vet 
allt man behöver veta 
om ostron. 3. Ostronen 
sorteras enligt vikt  
och storlek. 4. Embal
laget håller ostronen 
slutna och på rätt köl.  
5. Ostronöppning  
kräver skicklighet,  
inte kraft.

Många konkurrerande ostronodlare är smått 
avundsjuka på familjeföretaget Gillardeau vars 
ostron betingar ett högre pris än deras egna. 

Fastän familjeföretaget inte gör någon reklam 
för sina ostron ökar dess omsättning från år till år 
och i dag levererar det framgångsrika företaget 
hela tio ton ostron av hög kvalitet per vecka till 
läckergommar runt om i världen.  

Under vår givande vecka i Bourcefranc  
Le Chapus åt vi mer ostron än lovligt. Om man 
räknar ihop ostronen under besöket på Gillardeaus 
produktionsanläggning och under våra promena-
der i saluhallarna konsumerade vårt lilla sällskap 
på fyra personer nästan 400 ostron. Inte så illa, 
eller hur? 

Jukka Sinivirta är vinexpert,  
föreläsare och författare.

LÄS 
ostronrecept 
på nätet!
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5 sätt att äta  
ostron

1. Som sådana med en skvätt citron
2. Panerade och friterade
3. Camembertgratinerade
4. Ostronsoppa
5. Till förlorade ägg

5 drycker till  
ostron

1. Torr champagne, helst av typen  
 blanc de blancs
2. Sancerrevin
3. Chablisvin
4. Muscadetvin
5. Stout, helst av typen oyster stout
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plock ur alkos sortiment

1. PRESENTPÅSE KUURA 
Den här påsen passar i juletider.  
Läs mer om gåbortpresenter  
på sidan 10.
Produktnummer 833230
2,90 €

2. PRESENTASKEN KORKKI 
Bevara överraskningen in i det  
sista och packa presentflaskan i 
trendig kork. Förpackningen kan 
återanvändas som förvaringslåda. 
833237
10,60 €

3. KARAFF CASUAL 
Perfekt present till vinvännen. 
Julbordets kraftiga vin luftas 
elegant i denna karaff. Passar 
också för servering av vatten. 
833237
19,00 €

7. SILIKONSTOPPERS 
Blev det en skvätt kvar i 
skumpaflaskan? Tillslut 
flaskan och behåll bubb
lorna med en stopper  
i silikon. Förpackningen 
innehåller två stoppers. 
833239
13,90 €

4. PRESENTLÅDA PUU 
Den eleganta trälådan visar  
att presentvinet inte är vilken 
flaska som helst, utan nog
grant övervägd. 833236
16,90 €

5. HÄLSNINGSKORT LAHJAT 
Den fiffiga gästen tipsar på ett kort 
att presentvinet är speciellt. Läs 
mer om etikett kring presenter  
på sidan 10! Med kortet följer ett 
rött kuvert med fönster. 833229
0,80 €

6. VINTERMOMETER 
Termometern som fästs på 
vinflaskan är ett roligt sätt 
att mäta vinets temperatur. 
Praktisk att ta med sig också 
på resan. 833212
11,90 €

Praktiska hjälpmedel underlättar vardag och fest: skumpan öppnas 
i en handvändning och vinets temperatur syns enkelt. En vackert 
inslagen gåva gläder extra mycket.
FOTO JUUSO PALONIEMI

EN GÅVA GLÄDER ALLTID
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8. COOLERSET PLATINUM 
Praktiska coolers kan kylas även i en liten 
frys. Setet innehåller kylare för cham
pagne och vinflaskor. Specialsortiment  
i Arkadiabutiken.* 834213
26,90 €

10. ÖPPNARE FÖR  
MOUSSERANDE VIN 
Ingen fara för flygande korkar längre! 
Öppna skumpan enkelt med en öppnare 
som gärna får stå framme. 833142
17,90 €

11. PRESENTLÅDA LIITU 
Skriv själv din hälsning på den fina 
lådan! En krita medföljer så att lådans 
lock blir del av den personliga gåvan. 
Efter festen kan små, viktiga saker 
förvaras i lådan. 833238
5,99 €

12. CHAMPAGNEGLASSET MORE 
Champagneglas behövs alltid: ta detta för
tjusande par med dig till festen! Det finns också 
plats för en flaska mousserande vin i portföljen. 
Specialsortiment i Arkadiabutiken.* 834216
34,50 €

* Går att beställa till övriga butiker  
mot transport avgift. Närmare information  
om transport:  
alko.fi/sv/produkter/sortiment/specialsortiment9. WHISKYGLAS GLENCAIRN 

Ett skotskt kristallglas till whiskyfantasten.  
833201
6,30 €
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 B
uorre beaivi som betyder god dag på nord-
samiska, är den vanligaste hälsningsfrasen 
i Alkos butik i Karigasniemi. Byn ligger i 
Utsjoki, som är den enda finländska kommu-

nen med samiska som majoritetsspråk. Alkobutikens 
personal betjänar kunderna på både samiska och 
finska. 

När man stiger in i den nya fräscha butiken, som 
slog upp sina dörrar i september, möts man av stäm-
ningsfull norrskensbelysning.  

En vanlig fredagseftermiddag i september är 
det många som besöker Alkobutiken för att handla 
drycker innan de åker ut till sina sommarstugor. 
Trots den livliga kommersen är stämningen i buti-
ken avspänd. Både kunderna och personalen tar sig 
tid att växla några ord med varandra. Samtalen förs 
på både finska och samiska. Butikschef Arja Jaara 

och expedit Seppo Raatikainen har finska som 
modersmål, men de talar också samiska. 

Både Arja Jaara, som också basar för Alkobutiken 
i Nuorgam, och Seppo Raatikainen stortrivs i den 
nya butiken.  

”Seppo och jag talade nyss om hur trevligt det 
är att gå till jobbet om morgnarna och om hur väl 
sammansvetsat vårt lilla team på fyra personer är”, 
säger Arja Jaara.

KOMMUNEN UTSJOKI med cirka 1 290 invånare  
har två Alkobutiker, varav den ena finns i Finlands 
nordligaste by Nuorgam och den andra i Karigas-
niemi. Byn Karigasniemi, som har cirka 500 invånare, 
lever i stor utsträckning på turism. Till byns viktigaste 
turistattraktioner hör laxfisket i Tana älv. Eftersom 
Karigasniemi ligger vid norska gränsen lockar  

”Norrmännen  
föredrar  
mjukare viner  
än finländarna.”

RESAN ÄR 
EN SANN 
UPPLEVELSE

Alkos nya butik i Karigasniemi är 
Finlands nästnordligaste Alkobutik. 
I byn Karigasniemi, som ligger vid 
norska gränsen och som omges av 
lappländsk vildmark, talar  
invånarna samiska. 
TEXT PIRKKO KOIVU  FOTO JUHA KAUPPINEN
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1. Sulo Saijets åker på 
fiske resa till Norge och 
vill ha ett vitt vin som 
passar till torsk. 2. Arja 
Jaara ger vintips till 
Jöran Johansson som 
kommit från Alta i Norge. 
”Servicen är snabb och 
omsorgsfull”, berömmer 
kunden.  
3. Seppo Raatikainen  
och Arja Jaara är förtjusta 
i sin nya arbetsmiljö. 
4. Många av kunderna 
i Alko som ligger vid 
norska gränsen är shop
pingturister från Norge. 
5. Alko i Karigasniemi har 
ett sortiment på cirka  
800 olika produkter. 
6. Juha Lohi var i tiderna 
den första kunden på 
Alko i Karigasniemi.  
Nu ville han ha en dryck 
som passar till älgkött. 

servicen och affärerna i byn norska kunder. De 
norska kunderna besöker Alkobutiken, tankar sina 
bilar och handlar bland annat köttprodukter i byn.  

I Karigasniemi hör man förutom samiska, finska 
och norska även engelska och andra språk framförallt 
under turistsäsongerna. Arja Jaara berättar att julen 
och midvintern är livliga tider.  

”Julen är en viktig säsong, men orten besöks även 
under resten av vintern av turister som vill uppleva 
det eviga mörkret (kaamos) och våra sprakande norr-
sken”, säger Arja Jaara.   

Hon tycker om att betjäna turisterna. ”De är på 
semester och alltid på gott humör”, säger Jaara.

NÄR DEN 120 KVADRATMETER STORA Alkobutiken i 
Karigasniemi öppnade lades Alkos livligast frekven-
terade ombudsaffär ned. Den nya butiken, som i dag 
erbjuder omkring 800 olika drycker, kan själv välja 
sitt sortiment. ”Vi har kvalitetsprodukter inom alla 
produkt segment”, säger han.  

Under vilt- och julsäsongerna vill kunderna 
främst ha röda viner. Norrmännens smakvanor 
avviker i viss mån från finländarnas. 

 ”Norrmännen föredrar mjuka rödviner med låg 
tanninhalt och ifråga om andra drycker, bland annat 

vitt vin, väljer våra grannar i allmänhet lena och 
söta smaker”, säger Seppo Raatikainen. 

Hans egen favoritdryck är öl.  
”Mörkt öl av stouttyp och öl med rökig smak 

är som gjorda för jul- och nyårssäsongen och de 
lämpar sig också utmärkt som måltidsdryck på 
julbordet. Man kan faktiskt skölja ner till exempel 
chokladpudding med mörkt öl”, säger Raatikainen.

EFTER ATT HA ARBETAT I FLERA  Alkobutiker 
runtom i Finland slog Seppo Raatikainen sig ner i 
Karigasniemi. ”Mina många fiskeresor till Utsjoki 
under årens lopp har givit mig vänner och bekanta i 
Karigasniemi. Ortens trevliga invånare tog emot mig 
med öppna armar när jag flyttade hit”, säger Seppo 
Raatikainen med ett brett leende.  

Distanserna i norra Lappland är långa. Avståndet 
från Karigasniemi till den närmaste tätorten, norska 
Karasjok, är ungefär 20 kilometer och vill man besö-
ka Ivalo får man köra cirka 140 kilometer. Avståndet 
mellan Arja Jaaras arbetsplatser i Karigasniemi och 
Nuorgam är hela 144 kilometer.  

”Finlands nordligaste kommun Utsjoki är defini-
tivt värd ett besök. Resan hit är en sann upplevelse”, 
avrundar Arja Jaara. 
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TEXT SANNA KEKÄLÄINEN FOTO REETTA PASANEN DRYCKESFÖRSLAG TAINA VILKUNA, ALKO

Stampar ditt fiskbord på stället? Varför  
inte komplettera gravlaxen och sillen med  
till exempel laxrullad, potatisplättar med 
sillkaviar eller korv med kammussla?

Nytt på fiskbordet Meny
• Ljus sangriaglögg

• Potatisplättar med sill och rom
• Potatisplättar med rödbetspesto

• Rullad med varmrökt lax och flodkräfta
• Minispett: kammussla och  

salsicciakorv  
• Lax och fikon

• Modifierade crostini vitello tonnato 

Sillkaviaren är ett måste på många julbord. Varför inte bryta en smula 
mot konvenansen och byta ut den kokta potatisen eller det mörka brödet 
mot till exempel frasiga potatisplättar? Vegetarianer kan ersätta fisken 
med djupröd rödbetspesto. Glas Alko, grått fat Granit,  
små knivar Antik Lindberg, övrigt är rekvisita.
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Minispett:  
kammussla och  
salsicciakorv  
8 spett
Tillagningstid: 15 min 
Svårighetsgrad: relativt lätt

tillagning
1. Torka av kammusslorna med hushålls
papper och skär korvarna i fyra bitar.
2. Stek korven några minuter per sida på  
medelhög värme. Trä upp korvbitarna och 
kammusslorna på stickor och stek spetten 
ännu i korvfettet cirka en minut per sida 
(korven och kammusslorna kan även stekas 
separat).
3. Smaka av med citronsaft och rivet citron
skal. Strö peppar på kammusslorna. Eftersom 
korven är salt behövs sannolikt inget extra 
salt.

Se förslag på drycker på sidan 41.

8 kammusslor
2 salsicciakorvar eller annan råkorv
saften och skalet (rivet)  
från en halv citron 
(flingsalt)
vitpeppar mald i pepparkvarn

Gott i ett nafs av få ingredienser. Spetsa 
korv och kammusslor, stek spettet och 
njut av den udda smakupplevelsen! 
Underlägg av betong Granit, glas Alko,  
övrigt är rekvisita.
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500 g välsmakande potatis  
(till exempel sikli)
4 ägg 
1 msk smör
1 dl vispgrädde 
3 msk vetemjöl 
1 msk potatismjöl 
salt, vitpeppar mald  
i pepparkvarn
smör till stekningen

3 matjessillfiléer
2 vitlöksklyftor
2 små salladslökar
2 kokta ägg
1 burk (120 g) smetana
0,75 dl majonnäs
1 tsk svartpeppar mald i pepparkvarn
till serveringen: gräslök och rom

6 fikon
ca 100 g gravlax
rucola eller annan  
välsmakande sallat

dressing
1 msk limesaft
2 msk olivolja
2 tsk flytande honung
(0,25 tsk mald chili)

Potatisplättar  
med sill och rom
Potatisplättar ca 16 st
Tillagningstid: 15 min + 15 min 
Svårighetsgrad: något arbetsdryg

Sillkaviar
Tillagningstid: 15 min + 4 timmar
Svårighetsgrad: lätt

Lax och fikon
4 små portioner 
Tillagningstid: 15 min
Svårighetsgrad: lätt

tillagning
1. Koka potatisen i vatten med salt.  
Slå den kokta potatisen i en sil och låt  
den rinna av. Placera därefter potatisen  
i en skål och krossa den till exempel  
med en trägaffel.
2. Separera äggens gulor och vitor.  
Blanda ner äggulorna, smöret, visp
grädden, kryddorna och mjölet i potatisen.
3. Vispa äggvitorna och slå skummet 
i smeten. Stek plättarna i smör på låg 
värme.
4. Servera potatisplättarna med sillkaviar, 
rom och hackad rödlök. Rödbetspesto är 
ett vegetariskt alternativ.

tillagning
1. Skölj och tärna sillen, skala och krossa 
vitlöken och finfördela salladslöken.  
Skala och tärna äggen. Slå ingredienserna 
i en skål och låt blandningen dra minst  
4 timmar, helst över natten.
2. Servera med potatisplättar eller  
mörkt bröd.

tillagning
1. Laga dressingen genom att röra ihop  
ingredienserna.
2. Skär fikonen i fyra delar och strimla laxen.  
Gör knyten genom att vira lax och rucola runt 
fikonen. 
3. Låt gästerna själva slå dressing på knytena 
innan de avnjuts.

dryckesför slag:
Ölvänner kan välja en frisk, maltig lager som 
rimmar med potatisplättarnas, sillkaviarens, 
rödlökens och rödbetspestons smakvärld. 
Champagne eller mousserande vin med  
fruktighet, citronarom och svagt rostade  
toner balanserar upp rättens fylliga smaker.

Läs receptet på rödbetspesto  
på webbplatsen etiketten.fi.

LAGER

.fi
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dryckesför slag:  
minispett & lax och fikon
Smakhelheten balanseras upp av ett fylligt 
och aromrikt pinot grisvin från Alsace.  
Den som föredrar bubblande viner kan välja 
ett fylligt mousserande vin med citrustoner 
eller champagne.

Lax med fikon är en enkel, 
men överraskande och 
gomsmekande förrätt.  
Lykta Piironki, glas Alko,  
skål Granit, övrigt är rekvisita.

NYANSERAT & 
STRUKTURERAT
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Italienarna vet hur man 
kombinerar fisk och kött. I det 
ursprungliga vitello tonnato 
receptet begjuts kalvstek med 
en pasta gjord på tonfisk och 
majonnäs, men det nu aktuella 
receptet bjuder på rostat bröd 
med kalkonkött och saftig 
sardellsås. Glas Alko.

dryckesför slag:
Smakerna i den italienskinspirerade  
läckerheten rimmar utmärkt med ett  
frisk, torrt vitt vin från norra Italien.  
Vin gjort på Italiens egna druvsorter 
Arneis, Cortese och Ribolla Gialla ger 
spännande smakupplevelser, men 
man kan även välja ett lätt, 
örtigt pinot grigiovin eller 
ett fruktigt chardonnayvin 
från Italien. Vänner av 
mousserande vin kan 
välja en prosecco med 
pärontoner.

300 g kalkonfilé (köpt eller 
skuren ur en filérulle)

Sardelltonnato
2 vitlöksklyftor
2 msk liten kapris
6 sardellfiléer  
(eller tonfisk)
2 dl majonnäs
3 msk riven parmesan
1 msk citronsaft
(salt), svartpeppar mald  
i pepparkvarn

till garneringen: rucola,  
kapris, rostade  
pinjenötter,  
parmesanflarn

till serveringen:  
rostad  
baguette

Kalkon- 
sardelltonnato 
4 portioner
Tillagningstid: 15 min
Svårighetsgrad: relativt lätt

tillagning
1. Skala vitlöken. Slå alla ingredienser i en  
skål och mixa dem med en stavmixer.
2. Placera kalkonfiléerna på ett serveringsfat  
tillsammans med baguetten. Slå på sås och  
garnera med rucola, kapris, parmesanflarn  
och pinjenötter. 

FRISKT & 
FRUKTIGT
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Glöggen är en naturlig och 
självklar del av julen. Den 
varma drycken är en ypperlig 
värmare i vinterkylan, men 
som välkomst eller fördrink 
kan den vara för söt. Den ljusa, 
aromrika sangriaglöggen är 
mindre söt än traditionell 
glögg. Glögglas Lahjaduo.

1 citronskal  
(avlägsna det vita skiktet) 
1 msk glöggkrydda
2 kanelstänger
1 flaska torrt vitt vin 
1 dl äppelsaft
1 dl socker

till serveringen: frukt,  
till exempel äppelklyftor, 
gröna vindruvor eller  
gula russin

Ljus sangriaglögg
ca 6 glas 
Tillagningstid: 10 min 
Svårighetsgrad: lätt tillagning

1. Slå citronskalet, kryddorna,  
äppelsaften och sockret i en  
kastrull och koka upp bland
ningen. Tillsätt vinet och värm 
långsamt upp till kokpunkten.  
Sila därefter bort kryddorna.  
Servera glöggen i lämpliga  
glas tillsammans med frukten.
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Trolla ihop en välsmakande rullad av toast, varmrökt 
lax, färskost och några andra ingredienser! Den salta 
läckerheten är inte särskilt svår att tillreda.  
Glas och karaff Alko, skärbräde Granit, tablett Vinkel.
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Rullad med lax och flodkräfta
ca 12 bitar
Tillagningstid: 30 min + 4 timmar
Svårighetsgrad: kräver omsorgsfullhet

tillagning
1. Bred ut brödskivorna omlott på en folie (3 x 5 skivor). 
Avlägsna vid behov brödets kanter.
2. Fukta brödet med mjölk.
3. Blanda ner den finskurna laxen i färskost med dill.  
Smaka av med salt, peppar och pepparrot. Bred ut fyll
ningen på brödskivorna (använd en bred palettkniv, som du 
fuktat i varmt vatten ifall fyllningen är svår att breda ut med 
en vanlig kniv). Rulla ihop folien och vik ner sömmen. Rulla 
in laxrullen i ytterligare ett varv folie och låt paketet dra 
minst 4 timmar i kylskåp. 
4. Garnera. Vispa färskosten med elvisp och smaka av med 
salt och peppar (om osten är för stel kan den spädas ut 
med lite mjölk). Garnera rulladen med färskosten. Dekorera 
med kräftstjärtar, lax, dill, rucola och peppar.

15 stora toastskivor
1,5 dl mjölk för fuktning

fyllning
400 g okryddad färskost  
(till exempel Philadelphia)
200 g finskuren varmrökt lax
3 msk skuren dill
1 tsk flingsalt
0,5 tsk vitpeppar mald i pepparkvarn
1 tsk riven pepparrot

garnering
400 g okryddad färskost (till exempel 
Philadelphia)
0,5 tsk flingsalt
0,25 tsk svartpeppar mald i pepparkvarn
(mjölk)
200 g flodkräftstjärtar
50 g kall eller varmrökt lax
dill, rucola, vit eller svartpeppar  
mald i pepparkvarn

0

0

Doppa palettkniven i hett 
vatten om fyllningen är 

svår att breda ut.

dryckesför slag:
Avnjut laxrulladen med ett livligt, fruktigt och 
oekat chardonnayvin från Chile eller Frankrike 
eller med ett nyansrikt och strukturerat 
rieslingvin från Tyskland eller Österrike. 
Ölvänner kan välja en krispig pils med stor 
humlebeska.

PILS

FRISKT & 
FRUKTIGT

NYANSERAT & 
STRUKTURERAT
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Skrivandet av matboken 
Don’t Miss a Bite, som 
utkom tidigare i höst,  
var en mycket personlig 
resa till Bulgarien, Finland, 
Frankrike och USA berättar  
Vera Jordanova. 
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Lycklig  
    äventyrare
Livserfarenhet, kärlek och balans är viktiga ingredienser  
i den bulgarisk-finländska modellen och skådespelaren 
Vera Jordanovas maträtter. I sin nya matbok bjuder hon 
läsaren på spännande resor till sitt livs viktigaste kök.  

VAD BETYDER MATEN FÖR DIG? Jag har alltid älskat att laga mat. Den kulinaris-
ka världen öppnade sig för mig när jag som äldre tonåring flyttade till Paris.  
Coq au vin, moules frites! Jag greps av en obetvinglig lust att laga och prova på 
nya rätter. Som modell stannade jag aldrig längre än 3–5 år i ett land innan jag 
drog vidare. Det enda stället där jag kände mig riktigt hemma var i det egna 
köket, som blev en naturlig samlingsplats för mig och mina vänner. 

Min mat präglas av samvaro, kärlek och respekt. Jag är övertygad om att  
maten blir bättre om man tänker på dem den är avsedd för när man kockar.

VILKEN ÄR DIN INSPIRATIONSKÄLLA? Jag väljer lämplig musik, slår upp ett 
glas gott vin och tänder några ljus. När jag står i köket vill jag vara kreativ och 
skapa nya spännande smaker och upplevelser.

Min nuvarande hemstad New York är en outsinlig inspirationskälla. I Queens 
och Brooklyn hittar jag kryddor och råvaror som jag aldrig har hört talas om. 
Jag strävar efter att variera mitt kockande, men julmaten är alltid finländsk! 
Inför vinterns stora fest lagar jag mat i dagarna tre. På julen vankas det bland 
annat potatislåda, sillsallad, jullimpa, surmjölk och hemlagad senap. Den 
bulgariska maten finns i mina gener och därför lyckas jag alltid när jag lagar 
bulgariska rätter.

VILKET ÄR DITT FAVORITRECEPT? Det är nog receptet på min egen risotto. Jag 
har alltid vurmat för brysselkål, men tyvärr serveras den spännande grönsaken 
ofta mer eller mindre sönderkokt. Min fylliga risotto, som innehåller saftig och 
len ugnsbakad brysselkål, är en utmärkt rätt när kölden knäpper i knutarna. Till 
risotton rekommenderar jag ett gott rödvin.

HUR SER DIN DRÖMMÅLTID UT? Jag sitter med en kär vän på en liten restau-
rang på ön Amorgos i den grekiska arkipelagen och äter nyfångad bläckfisk.  
Vi spelar backgammon medan den varma solen långsamt går till vila i det mörk-
nande Medelhavet.

VILKET ÄR DITT FRAMGÅNGSRECEPT? När jag arbetade som modell gav jag 
aldrig avkall på maten, men jag var en flitig gäst på gymmet. Jag tror inte på 
förbud och restriktioner, utan på balans och måtta. Det viktigaste för oss alla är 
att ta vara på stunden, livet och kärleken. Motgångar är en mindre trevlig del av 
livet, men de lär oss att se och uppskatta allt det fina vi har.  

600 g brysselkål
2 msk + 1 tsk olivolja
salt
nymald svartpeppar
2 msk pinjenötter
1 l hönsbuljong
2–3 finhackade schalottenlökar 
1–2 finhackade vitlöksklyftor
1 lagerblad
1 selleri (stjälk) skuren i tunna 
skivor
2,5 dl arborio eller grötris
1 dl torrt vitt vin eller 0,5 dl sherry
1 msk + 2 tsk lagrad balsam ättika 
(balsamvinäger)
30 g pecorinoost

till serveringen:  
riven pecorino

Brysselkålsrisotto  
4 portioner

TEXT ELISA HELAVUORI FOTO FEDERICO RUIZ 
DRYCKESFÖRSLAG TAINA VILKUNA, ALKO

dryckes 
förslag:
Till risotton rekommen
derar Vera Jordanova  
ett medelfylligt, friskt 
och fruktigt rött vin  
från Veneto. Risottons 
fylliga smak och 
bryssel kålens sötma 
kan också balanseras 
upp med ett friskt, 
fruktigt och lätt kryddigt 
italienskt vin gjort på 
druvan Pinot grigio.

MJUKT & 
FRUKTIGT

BÄRIGT & 
FRISKT

FRISKT & 
FRUKTIGT

Läs hela 
receptet på 
webb platsen 
etiketten.fi
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PROVNING
UNIKA HANTVERKSÖL 
En maltdoftande kväll då vi provar hantverks-
mässigt tillverkade ölrariteter. Varje handgjort 
öl är ett mästerstycke och därmed unikt. 
Bryggmästaren låter alla humleblommor blom-
ma så att hantverksölen ska bli individuella. 
Missa inte en spännande provning med aktuella 
öl från hantverksbryggerier! Provningen tar 
circa 2 timmar. 
 Medlem betalar 22 € för provningen plus 
10–20 € för provningsölen.

KURS
LÄR KÄNNA VITA VINER
Du får en god inblick i hur vitt vin tillverkas. 
Prova olika vita viner och fördjupa dina kun-
skaper 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 använder och 
serverar dem. Kursen pågår i cirka 2,5 timmar.  
 Medlem betalar 28 € för kursen plus 
15–25 € för provningsvinerna.

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 prov-
ningsteknik där vinets aromer frigörs på bästa 
sätt. Upptäck skillnaderna mellan viner och lär dig 
identifi era ett vin med hjälp av sinnena. Det krävs 
ingen tidigare kunskap om viner eller erfarenhet 
av vinprovning. Kursen pågår i 1,5–2 timmar.
 Medlem betalar 22 €  för kursen plus 
6–13 € för provningsvinerna.

JYVÄSKYLÄ
Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån.

Unika hantverksöl ti 17.2 kl  18.00

Lär känna mousserande viner to 26.3 kl  18.00

KUOPIO 

Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Unika hantverksöl ti 24.2 kl  18.00

Prova ekologiskt to 26.2 kl  18.00 

Lär känna vita viner to 5.3 kl  18.00

Lär känna mousserande viner to 26.3 kl  18.00

LAHTIS
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

Prova ekologiskt on 14.1 kl  18.00 

Unika hantverksöl to 19.2 kl  18.00

Lär känna vita viner ti 3.3 kl  18.00 

Lär känna mousserande viner to 19.3 kl  18.00

ULEÅBORG 

Alkon aluetoimisto, Kirkkokatu 14

Lär känna vita viner to 5.2 kl  18.00

Prova ekologiskt to 26.2 kl  18.00

Lär känna mousserande viner to 26.3 kl  18.00

HELSINGFORS
Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån.

Prova ekologiskt må 2.2 kl  17.00

 to 5.2 kl  17.00

 on 11.2 kl  17.00

 må 16.2  kl  17.00

 må 23.2  kl  17.00

ABC om viner ti 3.2 kl  17.00

 on 4.2 kl  17.00

 ti 10.2 kl  17.00

Unika hantverksöl må 9.2 kl  17.00

 to 12.2 kl  17.00

 to 19.2 kl  17.00

  to 26.2 kl  17.00

Lär känna mousserande viner må 2.3 kl  17.00

 to 5.3 kl  17.00

 må 9.3 kl  17.00

 on 11.3 kl  17.00

 ti 17.3 kl  17.00

 to 19.3 kl  17.00

 ti 24.3 kl  17.00

 to 26.3 kl  17.00

Lär känna vita viner ti 10.3 kl  17.00

 to 12.3 kl  17.00

 on 18.3 kl  17.00

 on 25.3 kl  17.00

ROVANIEMI 
Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

Prova ekologiskt on 18.2 kl  18.00

Lär känna mousserande viner  ti 24.3 kl  18.00

TAMMERFORS 

Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

Unika hantverksöl ti 10.2 kl  18.00

Lär känna vita viner on 18.2 kl  18.00

Lär känna mousserande viner on 4.3 kl  18.00

Prova ekologiskt to 19.3 kl  18.00

ÅBO 

Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

ABC om viner ti 27.1 kl  18.00

Unika hantverksöl må 23.2 kl  18.00

Prova ekologiskt må 2.3 kl  18.00

Lär känna vita viner ti 17.3 kl  18.00

Lär känna mousserande viner må 23.3 kl  18.00

VASA 

Sampo-hus, Handelsesplanaden 11 D, 7. vån.

ABC om viner to 29.1 kl  18.00

Unika hantverksöl to 19.2 kl  18.00 

Prova ekologiskt to 12.3 kl  18.00

Lär känna mousserande viner to 26.3 kl  18.00

FÖRENA NYTTA MED NÖJE 
Följ med på kurs eller provning av vin och öl i Etikettklubbens regi! 

Du får nya infallsvinklar i gott sällskap och avslappnad atmosfär. Alla 

klubbmedlemmar är välkomna att delta tillsammans med partner eller vän.  

Om du inte ännu är medlem kan du enkelt anmäla dig. Gå in på 

alko.fi /etikettklubben eller ring 020 711 715 vardagar 9–16. 

Medlemsavgiften är bara 25 euro per år. Som medlem får du 
tidningen Etiketten hem till dig, Dryckesguiden på fi nska fl era 
gånger per år och vårt digitala medlemsbrev (fi nska) en gång per 
månad. Mer välsmakande och allsidig information hittar du på 
klubbens webbplats. Varför inte ge ett medlemskap i Etikettklubben 
i julklapp till en vin- eller ölentusiast? En gåva full av smak-
upplevelser som räcker hela året!

Thomas Suni, klubbmästare

VINTERNS KURSER OCH PROVNINGAR

PROVNING
PROVA EKOLOGISKT 
Denna efterlängtade provning ger en god 
överblick över ekologiska viner vars försäljning 
har ökat kraftigt de senaste åren. Hur smakar ett 
ekovin? Det har kanske ingen smak alls? Gå på 
en upptäcktsresa i den ekologiska vinvärlden 
med dina sinnen. Vi provar fl era ekoviner för att 
uppleva bredden på sortimentet. Provningen 
tar 1,5–2 timmar. 
 Medlem betalar 22 € för provningen plus 
10–20 € för provningsvinerna.

ANNONS

KURS
LÄR KÄNNA MOUSSERANDE VINER
Vi lär känna mousserande vin i olika stilar och går 
igenom de olika tillverkningsmetoderna och de 
vanligaste druvorna för mousserande vin. Du får 
veta efter vilka kriterier man bedömer mousse-
rande viner. Kursen ger också tips om hur man 
använder och serverar dem. Vi provar många 
olika typer av mousserande vin, även äkta 
champagne. Kursen pågår i cirka 2,5 timmar. 
 Medlem betalar 30 € för kursen plus 
17–28 € för provningsvinerna.

SNART DAGS ATT ANMÄLA SIG! 
Anmälningar till kurserna i Helsingfors 
tas emot från onsdag 3.12.2014. 
Övriga kursanmälningar börjar 
onsdag 10.12.2014. 

Kursanmälningar sker per telefon
020 711 5500 (vardagar 9–16).

Sista anmälningsdag är två veckor 
före respektive kursdag.

Provdrycker köps in gemensamt för alla 
kursdeltagare genom Etikettklubben och 
kostnaderna delas lika mellan deltagarna. 
Kursfaktura skickas dagen efter sista 
anmälningsdagen. En kurs ställs in om färre 
än tio personer har anmält sig. Anmälning 
är bindande. Beloppet på kursavgiften 
bestäms utifrån antalet deltagare.

Alla kurser hålls på fi nska.
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bakom kulisserna...

”Ett bakverk som jag 
skulle vilja likna är  
morotspirogen – den  
är pigg och färggrann, 
men samtidigt klassisk 
och elegant”, säger  
Ulla Koski.

ULLA KOSKI LÄRDE SIG BAKA och tala nästan 
samtidigt. Under hösten har finländarna fått stifta 
bekantskap med henne i TV-programmet Koko 
Suomi leipoo (Hela Finland bakar).

Den ivriga amatörbagaren och -kocken växte upp 
i Österbotten, där bagartraditionen lever i högönsk-
lig välmåga. På österbottningarnas kaffebord finns 
det minst sju olika sorters bakverk. 

”I min släkt har man alltid vurmat för hembakat 
bröd. Min mor, min moster och min mormor är 
riktiga hejare på bagarkonsten.” 

Koski upplevde bagartävlingen i TV som både 
givande och lärorik. 

”Att baka på tid var stressande eftersom jag i 
allmänhet följer de stora linjerna när jag står i köket. 
Jag modifierar recepten efter behov och ibland går 
det naturligtvis åt pipan.”  

Tävlingen gick av stapeln utomhus under tälttak, 
vilket medförde vissa utmaningar. Deltagarna stötte 
på patrull med bland annat grädden som inte riktigt 
lät sig vispas i sommarvärmen.  

”När jag tränade inför TV-programmet fungerade 
mina arbetskamrater och grannar som smakdomare. 
De fick prova på allt från äppelpaj till gräddtårta.”   

Ulla Koski, som älskar att stå i köket och skapa 
nya smaker, har arbetat som expedit i Alkos butiker 
i Vasa, Mariehamn och köpcentret Västra centrum i 
Åbo. ”Jag stortrivs bland människor och jag tyckte 
mycket om att hjälpa och vägleda kunderna.  

Att kunna lyssna på och beakta andra människor  
är en viktig förmåga i livets alla skeden”, säger Ulla. 

 Hon berättar bland annat om en kund som kom 
till butiken enkom för att tacka henne för ett lyckat 
recept på mandelmarinad till Runebergstårtor. Nu 
finns hennes spännande recept på webbplatsen 
etiketten.fi. Varför inte baka till exempel en choklad-
kaka med fikon? 

”Kombinationen mat och dryck, i all synnerhet 
bakverk och dryck, är mycket fascinerande. Till 
mina definitiva favoriter hör Britatårta med lemon 
curd-sås och en god prosecco”, säger Ulla. 

Koskis intresse för mat och bakverk har också en 
avigsida. 

”När jag går på restaurang eller kafé kan jag i 
allmänhet inte låta bli att analysera det som serve-
ras. Det vore skönt att bara slå sig ner och njuta av 
smakerna”, säger Ulla.

Hon väljer i allmänhet närproducerade livsmedel 
och säsongens råvaror. När hon bodde i Åbo styrde 
hon stegen till salutorget och nu bekantar hon sig 
med torgen och saluhallarna i Helsingfors dit hon 
flyttade tidigare i höst. Till vardags undervisar Ulla 
i svenska i språkbadsskolan i Sibbo. Hennes nästa 
projekt är att lära sig flambera. 

Ett av Ullas favoritrecept gäller en äppelpaj som 
bakats i släkten sedan 1930-40-talet. 

”Det receptet är och förblir en välbevarad hem-
lighet.” 

Ulla och hela Finland bakar

TEXT KATI SÄRKELÄ FOTO MTV3 OCH ULLA KOSKI

Ulla Koskis recept  
finns på webbplatsen 
etiketten.fi: Prova på till 
exempel chokladkaka 
med fikon eller pirog  
med soltorkad tomat  
och basilika.

Ulla Koskis lifestyleblogg:
www.ullaskarleksmums.
blogspot.fi

.fi
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kolumnen

baba lybeck  
är journalist samt överdomare 
och programledare för  
TV-programmet Nyhetsläckan.  V

eckoslut! Kvinnan och mannen beslutar bjuda sina vänner på besök och göra 
god mat. Kvinnan startar förberedelserna redan tidigt på morgonen. Det är 
roligast att göra mat när man inte har bråttom. Hon börjar med efterrätten. 
Chokladfondant är hennes bravur, som alltid väcker matgästernas förtjusning. 
De går snabbt att laga och receptet kan hon utantill.

När fondanterna drar sig på plåten är det dags för tillbehören. Salsaverde, baba  
ghanoush, chilisås med gräddfil – kvinnan vill göra allting själv för annars saknas det 
alltid något i smaken. Såserna ställer hon i kylskåpet och samtidigt tar hon ut grillköttet  
i rumstemperatur.

Brödet glömde de att köpa i butiken. Som tur har kvinnan alla ingredienser till en  
focaccia. Hon knådar snabbt ihop degen och ställer den på ett varmt ställe för att jäsa. 
Medan degen sväller skär kvinnan upp paprikan, majskolvarna och zucchinin. Grönsaker-
nas marinad blandar hon snabbt ihop av olivolja, balsamvinäger, vitlök och kryddor. När 
focaccian är i ugnen gör kvinnan ännu snabbt tabbouleh-sallad av bulgur. Hon är nöjd, 
allt är klart just när mannen övertar estraden. Nu kan den egentliga tillverkningen av 
festmiddagen börja.

Mannen kontrollerar köttet: ”Har det tagits ut i rumstemperatur tillräckligt tidigt?” 
Efter det sätter han på sig grillförklädet och slipar knivarna. Kolgrillen tänder han enligt 
strikta ritualer. Tändvätska får man inte använda, för den förstör smaken på maten. 
Medan grillen värms upp, skär mannen köttet i passliga bitar och lägger grönsakerna i 
halstret. Precis när mannen lägger de första paprikaskivorna på grillen, kommer gästerna. 
De samlas förtjusta kring den doftande grillen och mannen börjar sin grillshow. Kvinnan 
hämtar drycker till gästerna och försvinner sedan in i köket för att städa och duka bordet.

Festmiddagen är härlig och gästerna berömmer utförligt mannens grillförmåga. Man 
för livliga debatter om grillandets hemligheter. Gasolgrillernas vänner börjar till och med 
överväga att byta till en kolgrill, så gott smakar mannens grillade kött. För att inte tala om 
marinaden. Vid sidan om försvinner även tillbehören, tabbouleh-salladen och focaccian.

Först när den lämpligt lösa chokladfondanten kommer fram på bordet, vaknar gästerna 
från grillextasen och även kvinnan får den uppmärksamhet hon så väl har förtjänat. De 
hyllande utropen avfärdar hon dock generat med en liten axelryckning: ”Äsch, det var 
bara några chokladrester jag kastade in i ugnen…”

För det är ju ofta fortfarande så i vårt jämställda samhälle att kvinnan lagar mat och 
mannen är kock. Hur jämnt vi än delar hemarbetet, är det kvinnans mat som utgör 
vardagsgrunden medan mannen bidrar med de konstnärliga, fina detaljerna som får all 
uppmärksamhet.

Och vem är ansvarig för det? Jo, kvinnan själv som nedlåter sig att förringa tillbehö-
rens, marinadernas och efterrätternas roll i den lyckade middagens helhet. För hur skulle 
de grillade grönsakerna smaka utan marinad? Och hur skulle köttet smaka, om man hade 
slängt det på grillen direkt från kylskåpet?

Samma bagatellisering begår kvinnan när det gäller vardagsmaten. Makaronilåda eller 
soppan på ”det som finns i skåpet” och krossad tomat tycker kvinnan inte ens att man kan 
nämna när man talar om mat. Ändå är det just vardagsmaten som allra mest påverkar vår 
hälsa och barnens matvanor.

Därför tycker jag att vi kan sluta upp med den onödiga ödmjukheten, inte sant?  
Låt oss ge tillbehören och vardagssopporna det värde de förtjänar och låt oss vara stolta 
över dem. Och om det krävs, kan vi även göra ett stort nummer av dem.

Bon appétit!

Kvinnan lagar mat,      mannen är kock
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