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Humlen sträcker 
sig mot himlen
Humlestörarna sträcker sig mot den ame-
rikanska natthimlen. Man känner sig rätt 
liten där man står bland växterna som 
kan bli upp till fem meter höga.   

Klängväxtens kottlika blommor är en 
av de fyra viktigaste beståndsdelarna i öl. 
Vattnet, jästen och malten kräver humle, 
vars syror ger ölet krispig beska och 
vars eteriska oljor tillför drycken önskade 
aromer.   

Humlen är en så kallad tvåbyggare, 
vilket innebär att hon- och hanblommor-
na finns på olika plantor. Fröbildningen 
kräver vartdera könet. Humleodlingarna 
domineras av honplantor eftersom en-
dast honblommorna används och odlar-
na inte vill ha okontrollerad pollinering. 

Humle odlas i bland annat USA, Eng-
land, Tyskland och Tjeckien på omsorgs-
fullt valda platser. Olämpliga växtlokaler 
ökar risken för angrepp av bland annat 
mjöldagg och humlefly.       

Växten odlas även i Finland, men i dag 
importeras största delen av humlen från 
andra länder. År 1866 beskrev Elias Lönn-
rot humlen i verket Flora Fennica. 

”Hedelmä vatsaa vahvistava. Käyt. kei-
tettynä kääreiksi ajettumisiin ja ulkonaisiin 
vaivoihin, myöski vatsalle vävähtämisissä 
madoista j.n.e.” (ung. Frukten stärker  
magen. Användes kokt som botemedel 
mot bland annat svullnader och yttre 
besvär och mot maskar i magen), skrev 
Elias Lönnrot och Lappvikens sjukhus- 
överläkare Theodor Saelan.  

”Sekoitetaan yleisesti kaljaan ja  
olueen, karvaudellansa estämään hap-
panemista ja lisäämään voimaa. Sen 
ensimmäisiä taimia, ehkä vähemmän 
maukkaita, taidetaan keväällä syödä, ja 
ovatki terveellisiä.” (ung. Blandas ofta i 
svagdricka och öl för att med sin bitter-
het öka styrkan och motverka försurning. 
Växtens späda plantor, som har mindre 
smak men är hälsosamma, torde förtärs 
på våren.)
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 D   en egna smaken avgör, brukar man 
säga när man talar om att kombinera 

samma åsikt, men jag tror ändå att råd och 
rekommenda tioner kan vara till stor hjälp 
i synnerhet om man inte är van vid att 
kombinera eller exempelvis står i beråd att 
välja smakkombinationer till en fest.  

Om du ännu inte har stiftat bekantskap med 
tidningen Etikettens webbsidor (etiketten.fi) 
och avdelningen Lyckad kombination kan du 
göra det nu. Webbtjänsten, som innehåller ett 
omfattande infopaket om olika maträtter och 

alko.fi/
yhdista-ja-onnistu. Avdelningen kan användas 

som söktjänst och inspirationskälla. När man 
talar om att kombinera mat och dryck är 
drycken i allmänhet vin. Tidningen Etiketten 
och tjänsten Lyckad kombination innehåller 
också många spännande alternativ från ölets 
fascinerande värld. 

Vissa maträtter, ingredienser och tillagnings-
sätt, även mindre exotiska, upplevs som  
utmanande med tanke på valet av dryck. På 
sidan 28 hittar du några förslag och tips som 
kanske räddar kvällen.

Riktigt god avslutning på året  
och Gott Nytt År 2016!
Sari Karjalainen

Lyckad kombination

LEDAREN

INSTAGRAM 
alko_oy

FACEBOOK 
facebook.com/alkopalvelee

TWITTER 
twitter.com/Alko_Oy

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

Vad då för 
råkorv?  
Är siskonkorv tråkig vardagsmat?  
Nejdå, inte med de här recepten.  
Varför inte prova på något nytt?  
Tillred siskon korven på thailändskt vis. 
Etiketten.fi bjuder på tre olika  
råkorvsrecept. Får det lov att vara en 
saftig pizza eller en gomsmekande 
parisersmörgås? Recepten finns på 
adressen etiketten.fi.
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Entréer Säsongens smaker och fenomen,  
ansvar och internationella vindar.
SAMMANSTÄLLNING JULIA ISONIEMI, PIA-MARIE RAUHALA, MARINA AHLBERG
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Försäljningen och distributionen av alkoholhaltiga drycker 
är reglerad i cirka 20 av USA:s delstater. Föreningen 
National Alcohol Beverage Control Association (NABCA), 
som grundades år 1938, stöder och övervakar de aktuella 
förvaltningsområdena. Till föreningens uppgifter hör att 
säkerställa ansvarsfull försäljning och distribution av alko-
holdrycker.

Områdena stöds bland annat genom forskning och 
beviljande av anslag för skadeförebyggande arbete. Därtill 
publicerar NABCA statistik över alkoholförsäljningen och 
prissättningen av alkoholdrycker. Direktör Jim Sgueo har 
lett föreningen sedan år 1993.

HUR SKILJER SIG DEN AMERIKANSKA MODELLEN  
FRÅN DEN FINLÄNDSKA?
I Finland regleras minutförsäljningen och i USA partihan-
deln. Jag tycker den finländska modellen är både modern 
och effektiv.

VARFÖR BEHÖVS ALKOHOLMONOPOL?
De flesta inser att regleringen stävjar missbruk och  
förebygger sociala problem. Monopolet ger dessutom 
samhället intäkter.

HUR SER FRAMTIDEN UT?
Om regleringen avskaffas och alkoholdryckerna blir alltför 
lättillgängliga ökar de alkoholrelaterade skadorna och 
trafik olyckorna. En sådan utveckling skulle sannolikt leda 
till ett försök att återställa ordningen. Vår största utmaning 
är att motverka och begränsa missbruket i alla lägen.

HUR FÖRHÅLLER DU DIG TILL ALKOHOL?
Jag tror inte på ett förbud, men vi måste inse att alkohol-
missbruk ger upphov till skador. Allt fler instanser och före-
tag förstår vikten av alkoholrelaterat upplysningsarbete.

Reglering även  
på annat håll  
Tillgången till alkoholhaltiga drycker 
begränsas även i USA. Jim Sgueo och 
NABCA stöder de delstater som tillämpar 
försäljningskontroll. 
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K A L E N D E R

BLIR DU FÖRVÅNAD ÖVER en arbetskamrats 
beteende på julfesten eller fruktar du att 
du själv blir för frispråkig efter ett par glas? 
Undersökningar har visat att en typisk 

-

Dagen efter festen kan det uppstå pin-

i värsta fall kan festens ”dimma” leda till 
-

-

 

-
-

 

Arbetslivet och alkohol

3 X J U L K L A P P S-  
B Ö C K E R

GÖR DIN EGEN  
SMAKSÄTTNING

Condiments är en 
guide för alla som vill 
laga sin egen smak-

sättning ända från grunden. 
Kock en och matstylisten Caroli-
ne Dafgård visar hur du tillreder 
senap, ketchup och majonnäs 
och lyckas med smaksättare 
så som vinäger, pickles, inlägg-
ningar och heta chilisåser. Den 
vackert illustrerade boken är en 
glädje för ögat och smaksinnet.

CAROLINE DAFGÅRD WIDNERSSON: 
CONDIMENTS. NATUR & KULTUR 2015

RECEPT FÖR  
ETT LÅNGT LIV

Vad äter man i de 
områden i världen 
där människorna 

är friskare och lever längre? 
Kocken Niklas Ekstedt och 
vetenskapsjournalisten Henrik 
Ennart har gjort en kulinarisk 
upptäcktsresa till de så kallade 
blå zonerna i världen och funnit 
att maten där är både god och 
hälsosam. Den blå maten fick 
Svenska Måltidsakademiens pris 
för Årets Svenska Måltidslittera-
tur 2015 inom kategorin Hälsa.

NIKLAS EKSTEDT & HENRIK ENNART:  
DEN BLÅ MATEN. ORDFRONT FÖRLAG 2015

HELGEN   
ÄR RÄDDAD

Vill du ordna en 
annorlunda temafest, 
laga festligt tilltugg 

till ett glas vin eller tillreda en 
fin trerätters middag? Mat- och 
vinskribenten Håkan Larssons 
nya kokbok inne håller över  
80 lättlagade recept för alla 
som vill göra det lite festligt 
under helgen. Larsson ger även 
vinförslag till anrättningarna 
samt tips på bra matlagarmusik.

HÅKAN LARSSON:  
HELA HELGEN MED MAT OCH VIN.  

BONNIER FAKTA 2015

ÖVERKONSTAPEL TONI REINIKAINEN

 

 

 

Vakande ungdomspolis

19.11 Festlig  
själv ständighets-
dag!

Le Beaujolais  
Nouveau  
est arrivé!

Hej tomte  - 
gubbar: härlig 
”lillajul”! 28.11 6.12 
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JORDÄRTSKOCKA + GRÜNER VELTLINER
Den kanske bästa av  
alla purésoppor kräver  
ett syrligt och aromatiskt 
vin. Ett torrt mousserande 
vin eller en grüner veltliner 
av smaktypen Nyanserat 
och strukturerat är ett 
utmärkt val.

ENTRÉER

FINLÄNDARNAS FÄBLESS FÖR RÖK och rökt mat är ingen 
nyhet. Vi är kända för våra rökbastur, röktunnor och grill-
rätter och räds inte kraftiga rökaromer. Under de senaste 
åren har intresset för röksmak spridit sig till andra delar av 
världen. På amerikanska National Restaurant Associations 
”What’s Hot”-lista rankas rökning som det fjärde populäraste 
matlagningssättet. 

Dagens moderna rökskåp, rökgrillar, rökspån och annan 
utrustning har underlättat rökningen avsevärt. I dag kan 
man tillreda rökt mat utan öppen eld i till exempel hem-

en behaglig röksmak. 

år på nacken än exempelvis saltning. Före kylskåpets tid 
användes rökning allmänt för konservering av bland annat 

värmen, rökens kemiska sammansättning och partiell uttork-
ning av livsmedlet. 

Rökning lämpar sig även för andra livsmedel än kött 

träspån, tjärextrakt och socker, kan med fördel användas för 
rökning av vegetabilier. Grönsakerna i påsen, påsen i ugnen 
eller på grillen och läckerheterna på bordet – så enkelt är 
det! Dagligvaruaffärerna har redan länge salufört bland 
annat kallrökt tofu.      

Vänner av rökaromer kan även välja desserter och drycker 
med röksmak. Vad sägs om till exempel glass, ananas eller öl 
med spännande röksmak? 

Vilka drycker lämpar sig till rätter med röksmak?  
Se sidorna 28–29.

Rök i luften
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3 x
VINTER–
MAT

LASAGNE + RÖDVIN 
Till en värmande köttlasag-
ne med mjuka aromer kan 
man med fördel servera ett 
rödvin av smaktypen Mus-
tigt och syltigt. Ölvänner 
kan välja en ljus lager eller 
pils. Den som föredrar kraf-
tigare smaker kan välja en aromrik ale.

UGNSGLASS + MUSKAT 
Ugnsglass med 
maräng överdrag kräver 
en fyllig dryck. Servera 
gärna ett sött och spet-
sat vin, till exempel en 
moscatel eller muskat.

Du hittar fler smakkombinationer under rubriken Lyckad kombination på adressen etiketten.fi
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Alkos 
vinguru
Alkos produktkommu-
nikationschef Taina  
Vilkuna är Finlands tredje  
Master of Wine. Titeln 
beviljas för omfattande 
vinkunskap, som mäts 
vid bland annat en tre dagar lång blind-
provning. Läs mer om MW på sidan 50 i 
denna tidning. På sidan 28 behandlar Taina 
Vilkuna valet av drycker till utmanande och 
besvärliga rätter. 

K A L E N D E R

Nästa nummer  
av Etiketten  
utkommer.

VI FRÅGADE LÄSARNA:

Den populäraste artikeln  
i Etiketten 3/2015 var  
Pojken på väg mot toppen. 

6.1 4.2 
BESÖK I KÖKET: PÅ JOBB  
PÅ EN MICHELINKROG

PROST! OKTOBERFEST  
HÄLSAR VÄRLDENS  
ÖLVÄNNER VÄLKOMNA

ÖVERRASKA GÄSTERNA: 
EN MENY SOM HETER DUGA

Höstens smaker
Kvalitetsvin och 

ALKOS  
KUNDTIDNING   

3/2015

SORTIMENTET PÅ TRÄDETS GRENAR
Produktgruppsträdet visar Alkos breda sortiment. 

• Huvudgrenarna utgörs av segmenten vin, starksprit  
och bryggerivaror. 

• De mindre grenarna symboliserar sortimentets  
olika delar, som i sin tur fördelas i exempelvis  
olika smaktyper. 

• Trädet symboliserar ett mångsidigt  
helhetssortiment där varje enskild produkt  
är ett resultat av kundernas behov  
och önskemål.

• Produktgruppsträdet utgör basen för 
sortimentet i varje Alkobutik. Trädet står  
som grund för att varje butik skall  
kunna tillgodose kundernas behov  
och önskemål ännu bättre.

• Alkos standardsortiment omfattar  
cirka 2 700 produkter. I de medelstora  
Alko butikernas sortiment ingår cirka  
1 400 produkter, varav ungefär 600 är viner. 

VIN

ANNAT

LÅDVIN

RÖD - 
VIN

ÖL

CIDER

ALKOHOL-
FRITT

LONG 
DRINK

VITT
VIN

MOUSS ER ANDE  
VIN

ROSÉ-
VIN

GIN & ANDRA 
SPRIT-

DRYCKER ROM

WHISKY

BRANDY

KONJAK

ARMAGNAC  
& CALVADOS

LIKÖR &
BITTER

VODKA &
BRÄNNVIN

DESSERT-
VIN &

SPETSAT
VIN

STARK-
SPRIT

BRYGGERI- 
VAROR

Visste du?
Restsocker 
Med restsocker avses den 
del av druvans eget socker som 
kvarstår efter jäsningen. Även torra 
viner innehåller några gram rest-
socker per liter. Söta dessertviner 
innehåller i regel mellan 100 och 
200 gram restsocker per liter. Rest-
sockret är inte tillsatt socker utan 
druvans eget socker.

Är min  
Alkobutik 
öppen? 
Under jul och nyår till-
lämpar Alkobutikerna 
avvikande öppettider, men på 
trettondagsafton betjänar de  
normalt. Alkobutikernas öppettider 
kan kontrolleras på webbadressen 
alko.fi (även via smarttelefon).

Dags för återhämt-
ning? Prova Alkos 
alkoholfria alternativ!
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ENTRÉER

”JAG HAR HAFT BÅDE NYTTA OCH NÖJE av utbildning-
en”, säger expedit Janne Kokkonen från Alkobuti-
ken i Gamla Saluhallen i Helsingfors.  

Han började arbeta hos Alko för två år sedan.  
I dag berömmer han det breda och omfattande ut-
bildningsprogrammet som pågår året runt. Redan 

djup insyn i verksamheten och produkterna. 
-

lande de olika produktsegmenten. Introduktions-
kursen avlade jag vid en senare tidpunkt – ord-
ningen spelar mindre roll när ämnet är angeläget 
och intressant”, säger han med ett skratt. 

utbildningen. De anställda får bland annat lära sig 
att lyssna på kunden och att aktivt rekommendera 
drycker. Hela personalen utbildas regelbundet i 
olika aktuella teman. 

Därtill erbjuds de anställda ämnesinriktade 

Ledda provningar och provsmakningstillfällen 
ordnas bland annat via Skype.  

arbetet i butiken ökar självförtroendet. 
”Det känns tryggt att berätta om och rekommen-

dera produkter som man känner till.”

Utbildning  
ger kunskap  
och färdigheter

Alko
HISTORIA

Present  
i rosettpåse  
I juletider förgyller en vacker 
presentpåse vinpresenten. 
Varför inte överräcka vinflas-
kan i en fräsch rosettpåse ur 
sortimentet En andra chans? 

Påsen är tillverkad av 
oanvänt returtyg från Alkos 
senaste förnyelse av arbets-
plaggen. Den trevliga och 
ekologiska presentpåsen 
gläder både givaren och 
mottagaren. 

För flera presenttips, se 
sidan 38. 
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Expedit Janne Kokkonen, som  

tidigare arbetade som barmästare, 

avlägger yrkesexamen i försäljning 

genom läroavtal med Alko.

En rad kassafröknar beredda att betjäna kunderna i Alkobutiken Arkadia i  

Helsingfors i slutet av 1950-talet. På den tiden inleddes besöket med kontroll och 

stämpling av motboken (”brännvinskortet”). När kunden hade betalat överräckte 

expediten varorna och antecknade inköpet i motboken. 
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Choklad i vintermörkret
CHOKLAD ÄR LÄCKERHETERNAS okrönte konung. 
Mörk choklad är både gomsmekande och hälso-
främjande. 

Chokladens hälsofrämjande effekt hänger 
samman med kakaohalten – ju mörkare chok-
laden är, desto hälsosammare är den. Kakaons 

Mörk choklad
2 dl kakaosmör
2 msk honung
(1 tsk vaniljextrakt)
1,5–2 dl kakaopulver

T I L L AG N I N G

1. Skär kakaosmöret i bitar eller riv det. Smält 
smöret på vattenbad. Undvik för hög värme. 
2. Tillsätt honungen och vaniljextraktet. Blanda 
omsorgsfullt. Slå i kakaopulvret genom en sil  
och rör ihop blandningen till en jämn massa.  
3. Slå massan i en form. Som form kan man  
använda en iskubsform eller en form med flat 
botten. Låt chokladen stelna några timmar i  
kylskåp eller en halv timme i frysen. Chokladen  
är färdig att avnjutas. 

Källor:  
Suklaan ABC (Chokladens ABC),  
Duodecims hälsobibliotek
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D RYC K E S F Ö R S L AG,  A L KO:
Det kan vara utmanande att hitta en lämplig dryck till choklad. Till mörk  

choklad kan man välja en maltig stout, en stark muskat, en ruby eller ett LBV-portvin.

PORTER
& STOUT
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TEXT TIIA LAPPALAINEN FOTO MIIKA KAINU  KARTOR SEESA LIPPO

Vinerna från regionen Rioja i Spanien andas Tempranillo, ek och kvalitet.

HÖG KVALITET FRÅN RIOJA

◊13



S
aften från de nyplockade röda druvorna 
skvätter och människorna tar instinktivt 
ett steg bakåt. Man hör nöjda utrop och 
glada skratt.

Vinodlarna i Rioja levererar dagens 
skörd till vingården Bodegas Faustino. 

Små och medelstora traktorer med druvfyllda 
släpvagnar köar för att få tömma sin saftiga last  
i ståltråg som står uppställda på gårdsplanen.  
Från trågen transporteras druvorna vidare till stora 
behållare. 

Avlossnade druvdelar och annat skräp avskiljs  
och leds ut genom ett metallrör. Av det separerade 
organiska materialet tillverkar vingården gödsel – 
allt användbart tas till vara.

Innan druvorna töms i ståltrågen kontrolleras 
kvaliteten med hjälp av ett snabbtest. 

Vinmästare Jose Maria Morera, som visar test-
resultatet från en sats, berättar att druvorna bedöms 
och poängsätts enligt 30 olika kriterier, bland annat 
pH och sockerhalt. 

”Poängen ligger till grund för ersättningen  
till odlarna. Testresultatet visar också för vilket  
vin druvorna lämpar sig och hur de kan blandas”, 
säger han. 

Över 75 procent av Riojas vinodlingar odlar dru-
van Tempranillo. Sorten trivs i regionens klimat,  

i vilket de små och mörka druvorna mognar  
2–3 veckor tidigare än Spaniens övriga druvsorter. 

På grund av tempranillodruvans ringa syrlighet 
och sötma blandas den ofta med andra sorter vid 
tillverkningen av vin.

FASTÄN SKÖRDETIDEN KNAPPT HAR BÖRJAT rör sig 

Bodegas Muga. Exportchef Jesus Viguera berättar 
att druvorna sorteras redan vid plockningen.   

”Hemligheten bakom våra viner är enkel: Goda 
druvor ger gott vin”, säger han. 

Ju mindre skörden är, desto noggrannare sorteras 
druvorna. Det leder till mindre produktionsmängder, 
men står som garanti för hög kvalitet.   

Bodegas Muga hör till Riojas mest traditionella 
vingårdar. Familjeföretaget i tredje led tillverkar allt, 
inklusive faten själv. Gårdens viner jäser och mognar 
på ekfat.

”Hemligheten bakom våra  
viner är enkel:  
Goda druvor ger gott vin.”

Exportcheferna Sergio 

Soriano och Victor Fjentes 

från Barón de Ley och 

därtill hörande El Coto be-

undrar mognande druvor. 

”Sommaren har varit fin. 

Druvorna ser friska och 

välmående ut”, säger Victor 

Fjentes.
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Rioja     SpanienPÅ KARTAN

VINTURER FRÅN HARO
Staden med cirka 11 000 invånare är en av 
centralorterna i Rioja. I närheten av stadens 
stationsområde Barrio de la Estacíon finns 
hela sju vingårdar, som alla arrangerar vin-
turer för turister och andra intresserade.

KYRKA MED KLARA FÄRGER
I byn Laguardia, som har 1 500 invånare och 
ligger mellan städerna Logroño och Haro, 
finns en liten kyrka från 1300-talet. Färgerna 
i den numera täckta entrén är lika klara och 
vackra som när kyrkan uppfördes. Enligt  
guiden är kyrkan unik, åtminstone i Spanien.

FUTURISTISKT HOTELL
Många känner Frank Gehry som skapare  
av Guggenheimmuseet i Bilbao. Invånarna 

i Rioja vet att den namnkunnige arkitekten 
också står bakom vingården Marqués de 
Riscals futuristiska hotell i byn Elciego.

TAPASGATANS LÄCKERHETER
Gatan Calle Laurel i Logroño är känd för sina 
tapasbarer. Den främsta av de främsta är 
förmodligen Bar Angel, som serverar endast 
en sorts tapas – tre champinjoner och en 
räka på en brödbit. Bar Angel är mer än väl 
besökt.

UTSIKT OCH VINBATALJ
Från kullen Riscos de Bilibio, som är tillägnad 
Haros skyddshelgon San Felices, har man 
en hänförande utsikt över Rioja. Kullen står 
också som skådeplats för vinbataljen Batalla 
del Vino som ordnas 29 juni varje år.

Rioja Baja

La Rioja

Rioja Alta

Rioja alavesa

CALAHORRA

LOGROÑO

HARO

Riojas pärlor

Vingården Muga 

Vingården El Coto 
Vingården Faustino 

Barcelona

Lissabon

Rioja

Pamplona

Bilbao

Malaga

Madrid
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Raul Fernandez står mellan ekfaten i Bodegas 
Mugas dunkla vinkällare och provsmakar ungt vin. 
Hans uppgift är att kontrollera vinet i samtliga 
tunnor. Utöver smaken inspekterar han vinets färg i 
skenet från ett levande ljus. 

”Om jag upptäcker något avvikande rapporterar 
jag missförhållandet till laboratoriet som gör en 
noggrann analys av fatets innehåll”, säger han.  

”Om vinprovaren har grälat med sin hustru, 
stukat foten eller råkat ut för något annat otrevligt 
kan han ha en dålig dag, vilket Gud förbjude”, säger 
Jesus Viguera skämtsamt. ”Nejdå, den här killen 

provningen med förbundna ögon”, fortsätter han.    
I följande rum träffar vi Javier Sosa som står och 

avskiljer äggulor från äggvitor. Äggvitan används för 
klargöring av röda viner.

RIOJA ÄR EN AV SPANIENS OCH VÄRLDENS mest kända 
vinregioner. Det lilla autonoma området med cirka 
300 000 invånare producerar årligen omkring  
300 miljoner liter vin, vilket är mest i hela Spanien.  

Regionens viner är kända för sin höga kvalitet, 

som övervakas av det lokala kontrollorganet Consejo 
Regulador. Hela 85 procent av vinerna är röda,  
10 procent är vita och resten är roséviner och cava. 

Rioja har cirka 550 vingårdar och över 18 000 
vinodlare. En stor del av regionens invånare arbetar 
i branschen eller känner någon som gör det. 

Vinet är Riojas själ. Vart man än vänder blicken ser 
man traktorer som arbetar på odlingarna eller pilar 
fram längs de smala vägarna. I Riojas huvudstad 
Logroño sköljs den spanska specialiteten tapas ner 
med regionens vin. Vid skördefesten San Matteo, 
som går av stapeln i september, fyller frivilliga barn, 
ungdomar och vuxna tråg med druvor. Trågen an-
vänds för uppvisning av traditionell druvtrampning.  

Den årliga vinfesten Batalla del Vino, som lockar 
tusentals besökare, arrangeras 29 juni i staden Haro 
som ligger cirka 40 kilometer från Logroño. I den 
lekfulla vinbataljen på kullen Riscos de Bilibio kastar 
deltagarna tiotusentals liter rödvin på varandra.  

”Efter bataljen intar man en god brunch”, säger 
Jesus Viguera medan vi vandrar upp till kullens topp 
varifrån man har en fantastisk utsikt över Riojas 
vinodlingar.

1.  Los Almendros odlings-

chef Carlos Sanhez Ocaña 

inspekterar vingården.

 

2. Vingården Mugan ligger, 

tillsammans med sex andra 

vinhus, strax invid Haros 

stationsområde.

 

3. Staden Haro är en 

utmärkt utgångspunkt för 

vinturer.

4. Javier Sosa avskiljer 

äggulor från äggvitor  

i Mugas vinkällare. Vin-

gården använder årligen  

45 000 äggvitor för klar-

göring av vin.

5. Innan Bodegas Faustino 

tar emot druvorna genom-

går de ett laboratorietest.

4   5

1 2
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TRADITIONERNA LEVER VIDARE I RIOJA, vars ryktbara 
ekfatslagrade rödviner har beröringspunkter med de 
franska bordeauxvinerna.  

Exportchef Sergio Soriano från vinhuset El Coto, 
som är en av Spaniens största vinproducenter, berät-
tar att rioja- och bordeauxvinerna har en gemensam 
historia. 

I början av 1800-talet reste vintillverkare från 
Rioja till Bordeaux för att bekanta sig med vintill-

mycket unga. 
I mitten av 1800-talet drabbades Frankrike, i syn-

-
ten, som hade spridit sig till Europa från Amerika, 
gjorde mycket stor skada på vinodlingarna.  

”Vintillverkarna i Bordeaux började se sig om  
efter nya odlingsområden, vilket ledde till att de  
anlade vinodlingar i bland annat Rioja”, säger  
Sergio Soriano. 

Tillverkarna exporterade sina viner till Frankrike 
och andra länder i Europa. Verksamheten underlät-
tades av en nybyggd järnväg. I närheten av staden 

EN MJUK OCH SVAL BRIS drar genom vinodlingen. Vid 
horisonten står majestätiska vindmöllor med hypno-

Cotos nya vingård Los Almendros. På kullen Carbo-
nera framför oss bedriver vinhuset försöksodling.   

”Vi odlar druvor på 750–850 meters höjd. För 
bara några år sedan trodde ingen i Rioja att man 
kan odla vindruvor så högt uppe”, säger Sergio 
Soriano.   

I den lekfulla vinbataljen 
kastar deltagarna  
tiotusentals liter rödvin 
på varandra.

◊

6. Vinmästare Jose Maria 

Morera förevisar Faustinos 

vinkällare i vilken det råder 

en nästan sakral stämning.

7. Muga tillverkar 6–7 nya 

vinfat per dag. Gustavo 

Matute reparerar gamla fat.

3

6

7
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RIOJAS VIKTIGASTE DRUVOR:
Blå: Riojas huvuddruva är Tempranillo, som 
enligt namnet mognar tidigt (temprano).  
Andra viktiga blå druvor är Garnacha,  
Graciano, Mazuelo och Maturana Tinta.
Gröna: De viktigaste gröna druvorna är  
Viura, Malvasía, Garnacha Blanca, Tempranillo 
Blanco och Maturana Blanca. I Rioja odlas 
även internationella druvsorter så som  
Chardonnay och Sauvignon Blanc.

VISSTE DU?
Riojavinerna är föremål för strikt övervakning. 
Tillsynen gäller hela kedjan från odling till 
buteljering. För de blå druvorna gäller till  
exempel att odlingsmängden inte får över-
stiga 6 500 kg per hektar och år.  
Lagringstiderna anges som följande klasser 
(gäller inte så kallade unga viner, vino joven):
• Crianza: minst ett år på fat och några  
 månader på flaska
• Reserva: minst tre års lagring, varav minst  
 ett år på fat
• Gran Reserva: minst två år på fat och  
 tre år på flaska.

I ALKOS SORTIMENT
Alko saluför 28 riojaviner från sammanlagt 
20 producenter. Majoriteten av vinerna är 
röda, men sortimentet omfattar även vita 
viner och cava. Vinerna från Rioja, som är det 
populäraste vinområdet i Spanien, vinner allt 
mer terräng.

ALKO BESÖKTE RIOJA 
I september besökte produktchef Karina 
Tiihonen vingårdarna i Rioja i sällskap med 
andra personer från Alko. 

”I syfte att kunna erbjuda kunderna ett 
brett och omväxlande sortiment bekantade vi 
oss med regionens förhållanden och produ-
center. Ansvarsfrågan stod naturligtvis högt 
på agendan”, säger Karina Tiihonen.  

Hon berättar att Rioja var ett både ange-
nämt och intressant inspektions- och resmål. 

”I Rioja stöter man på både tradition och 
moderna lösningar. Syntesen mellan nytt 
och gammalt borgar för variation och goda 
viner”, säger hon. 

Hon rekommenderar konsumenterna att 
jämföra viner från Rioja genom att parallell-
prova till exempel lagringsklasserna Crianza 
och Gran Reserva. En sådan provning visar 
hur lagringen påverkar vinet.

Fakta
VIN
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Lammlägg och  
manchegopuré 

4 portioner • tillagningstid: 20 min + 1,5 h  
svårighetsgrad: relativt lätt

4 lammlägg
4 msk smör-oljeblandning
salt 
svartpeppar mald i pepparkvarn
0,5 l köttbuljong
5 dl rödvin
några timjankvistar
4 schalottenlökar
4 vitlöksklyftor 
4 paprikor (gärna olikfärgade) 
1/2 liten squash
1 dl finfördelad bladpersilja

SÅS
8 dl spad
majsstärkelse eller mörk såsredning
svartpeppar mald i pepparkvarn, (salt)

T I L L AG N I N G 
1. Ta ut läggen ur kylskåpet cirka en halv timme före till-
redningen. Bryn dem i smör-oljeblandningen. Smaka av 
med salt och peppar. Flytta läggen till en ugnsform. 
2. Koka upp köttbuljongen och rödvinet i en kastrull.  
Slå blandningen i ugnsformen och lägg på timjankvistar. 
Täck formen med aluminiumfolie.
3. Stek läggen en dryg timme i ugn (+150 °C).
4. Skala och tärna löken. Skala vitlöksklyftorna. Avlägsna 
paprikornas stamrester och fröer och tärna sedan papri-
korna. Skiva squashen. Slå grönsakerna i ugnsformen. 
5. Fortsätt stekningen 30–45 min eller tills köttet lossnar 
från benen.
6. Sila och avred spadet med majsstärkelse eller mörk sås-
redning enligt anvisningarna på förpackningen. Smaka av 
med peppar och eventuellt salt. Servera läggen med man-
chegopuré och grönsaker. Garnera rätten med bladpersilja.

D RYC K E S F Ö R S L AG,  A L KO:
Moget rödvin rimmar utmärkt med aromerna i välkokt 
lammlägg. Välj gärna en fyllig reserva eller gran reser-
va från Rioja i Spanien. Vinet behöver inte lagras. 

Fastän Rioja har ett milt och torrt inlandsklimat är regnmängden 
tillräcklig för druvodling. Mikroklimatet och jordmånen varierar 
rätt mycket mellan regionens tre delar Rioja Baja, Rioja Alavesa 
och Rioja Alta. 

Somrarna är varma. Under försommaren faller välbehövligt regn 
och sensommarens svala nätter bevarar och förstärker druvornas 
aromer. 

Bodegas Faustinos exportchef David Robinson berättar att  
Spanien inte enbart bjuder på sol och värme. 

”Vintertid har vi minusgrader och till och med snö, vilket håller 
växtsjukdomarna i schack och ger vinrankorna möjlighet att vila”, 
säger han. 

Ovanför och mellan bergen i Rioja hänger ofta tunga moln, men 
de når sällan odlingsområdena. 

”Området ligger i mötespunkten mellan Atlantens och Medel-
havets vindar, men bergen skyddar oss mot Atlantens kraftiga regn 
och stormar”, säger David Robinson.

annat vingården Los Almendros. Sergio Soriano berättar att en del 
av regionen låg under vatten när det begav sig. 

”Jorden är till och med för näringsrik”, säger han och pekar på 
ogräs som växer mellan vinrankorna.  

”I syfte att reglera och begränsa näringstillgången planterar vi 
andra växter mellan vinrankorna. Om rankorna får för mycket 
näring ökar druvproduktionen, vilket inverkar negativt på kvalite-
ten”, avrundar han. 
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Receptet på manchegopuré 

finns på adressen etiketten.fi

Rioja är även berömt för sin kulturhistoria. Byggnaderna i den lilla byn 

Laguardia för tankarna till medeltiden. 

NYANSERAT & 
UTVECKLAT
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PORTRÄTTET

Krögare Jaana Sara kalasar gärna på 

tjäder med ett glas god amarone.
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Krögare Jaana Sara vurmar för vilt. Fjällen 
och trädgården bjuder på underbara gröna 
smaker till delikatesserna.  

N
är Jaana Sara och hennes man Tomi Sara  
inledde sin krögarkarriär i norra Finland för  
14 år sedan vädrade områdets jägare morgonluft. 
Den första som knackade på dörren erbjöd paret 
en oplockad tjäder. Jaana förklarade vänligt men 

bestämt att de vill ha viltet levererat i köksfärdig form.   
I dag får parets två restauranger, Pihvikeisari och Sarakka, 

sina tjädrar, ripor, älgar och björnar i önskad form. Jaana 

”Köttet är bäst när björnen väger omkring 100 kg. Kött 
från större djur har för stark smak. Vår ambition är att alltid 
ge gästerna en oförglömlig smakupplevelse.” 

Krögarparet köper årligen två till tre björnar som Jaana 

hare, tjäder och ripa till oemotståndliga läckerheter. Till 
viltet, som är restaurangernas trumfkort, serverar Sara helst 
ett fylligt och aromrikt rödvin.  

JAANA, 49, OCH HENNES MAN TOMI SARA driver restaurangerna 
Pihvikeisari och Sarakka i Ylläs. Restaurang Sarakka är in-
rymd i en kåta. Dagarna blir lätt långa när man tillreder deli-
katesser av råvaror från den nordliga naturens skafferi, men 
arbetet är en livsstil och maten en hjärtesak för paret Sara.  

”Naturen ger kraft och styrka”, säger Jaana Sara. 
Hon njuter av alla årstider. Vintern bjuder på vit snö, 

stjärnhimmel och sprakande norrsken och när julen kommer 
lyser den varma stämningen upp tillvaron. På våren vaknar 
naturen till liv och fjälltopparna badar i ljus. Under som-
maren, som bjuder på grönska och värme, odlar paret Sara 
grönsaker i trädgården och växthuset. Hösten är en symfoni 
av stämning, glasklar luft och nästan bedövande färger.  

”Jag älskar hösten och dess färgprakt, vilda örter, bär, 
svamp och vilt. När jag får min första björn blir jag nästan 
lyrisk”, säger Jaana Sara. 

JAANA OCH TOMI SARA TRÄFFADE varandra år 1989 när de job-
bade på samma restaurang i Lappland. Båda ville leva och bo 

BJÖRN OCH  
ANNAT VILT

TEXT TERHI FRIMAN FOTO KAISA SIRÉN
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Jaana Sara stortrivs med sitt liv 

och arbete under den lappländska 

himlen som har varit hennes tak i 

mer än 25 års tid. 
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i norra Finland. De gemensamma värderingarna och 

ledde till att paret beslöt sig för att bli krögare. 
”Eftersom vi kommer från södra Finland förmår 

människor som har ätit hjortron och ripa sedan 
barnsben. Ibland är det faktiskt en fördel att ha sina 
rötter på annat håll”, säger paret Sara leende. 

-
reder kocken mat över öppen eld inför gästerna. 

 
 

mor, som hade haft en liknande dröm, och frågade 

-
speglar både ägarparets efternamn och lappländskt 

Enligt gammal lappländsk tradition är Sarakka 

träffande namn. 

NÄR JAANA SARA VAR LITEN strövade hon ofta i 

mormor Anja, som drev en handelsträdgård med 
allehanda grönsaker och örter. Saras mormor lärde 

-
da bland annat älggräs och nässlor. 

för att lindra ledbesvär, kvanne för att motverka 

vilda örter för att sätta piff på diverse rätter.

försäljning. I sortimentet ingår bland annat olika 

crème brûlée. Det var en sann glädje att höra att an-

gräs, föll den kräsna gästen i smaken”, säger Sara.

gå sina egna vägar. 

i allmänhet kläcker sina bästa idéer på våren och 

NÄR JAANA SARA VILL KOPPLA AV och ladda batterier-

-
nen och kråkbären köper paret av lokala plockare. 

och ett välkommet avbrott i krögarvardagen.  
-

förvandlas till intressanta konstverk i hennes händer.

säger Sara och visar en gammal stege som hon har 

att leverera delikatesser till gästerna. 

kanske tänka om och ordna livet på något annat 

I sin systers dröm födde Jaana Sara  
en dotter invid en gult lysande hjortronmyr.

Jag blir nästan lyrisk 
när jag får höstens  
första björn.
Den lappländska  
vinterhimlens blå  
och röda färger saknar 
motstycke.
Min favoriträtt är 
renkalvslever och mina 
favoritdrycker är örtte, 
australiensiskt vitt vin 
och vårlig björksav. 
Svampplockning är av-
kopplande, men också 
en kapplöpning med 
frosten. 
Min mest oförglömliga 
måltidsupplevelse var 
när jag åt självfångade 
musslor i Norge.

Krögare 
Jaana Sara, 49

Mina ord

PORTRÄTTET
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SÄSONGENS ÖL
TEXT MIKKO SALMI FOTO MIIKA KAINU

Aromatiska  
vinteröl     
Finlands ölvänner väntar med spänning på Alkos 
jul- och vinteröl, som också den här gången bjuder 
på många intressanta smakupplevelser. Nyansrika 
klassiker och julbetonade nyheter utlovas. 

D
e värmande och aromatiska vinter- och 
julölen som lämpar sig utmärkt som måltids-
dryck börjar säljas i vanlig ordning i början 
av november. 

Säsongens sortiment, som omfattar 23 öl och en 
julcider, bjuder på både klassiska och nya smaker.  
De maltiga dryckerna lämpar sig som aperitif, mål-
tidsdryck och dessertdryck. 

De mjuka friska lagerölen och de fruktiga veteölen 

kraftigt maltiga mörka lagerölen och de aromatiska 
överjästa ölen ger julskinkan och julbordets lådrätter 
en perfekt inramning. De starkaste vinterölen lämpar 
sig utmärkt till ostbrickan och som sällskapsdryck. 

Temperaturen är en viktig faktor när man serverar 
aromatiskt öl. Ett smakrikt öl kommer till sin rätt 
som lätt avkylt, medan för låg temperatur hämmar 

 
i rumstemperatur ungefär 15 minuter före servering-
en. För att säkerställa den vackra skumkronan bör 
man servera ölet i helt rena glas.  

1. Mönchshof Weihnachts Bier
Det gyllengula, friska och kryddi-
ga medelfylliga märzenölets söta 
maltighet och lätta örtkaraktär 
lämpar sig till julbordets läcker-
heter. 

2. Sinebrychoff Julöl
Den kastanjebruna, svagt 
brända julklassikern med mått-
lig humlebeska och angenäm 
maltighet lämpar sig till ättiks-
tarka fiskrätter, kalkon och 
senapsgriljerad julskinka. 

LAGER

MÖRK LAGER

Vilken betydelse har ölglaset?  

Vad är en skumkrona? Se videon  

i avdelningen Tips.
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3. Prykmestar Stark Julbock
Den skummande och fylliga doppel-
bocken med doft av örter och tor-
kad frukt och toner av karamellmalt 
lämpar sig till julskinka och julens 
söta lådor. 

4. Zoller-Hof Donator
Den halmgula och fylliga doppel-
bocken med måttlig humlebeska 
och toner av torkad frukt och 
honungsmalt rimmar med svag ost, 
vild fågel och gryträtter. 

5. Stallhagen Julbock
Det brunsvarta åländska bockölet 
med måttlig humlebeska och toner 
av mocka, choklad och karamellmalt 
lämpar sig till lådor och salta rätter. 

6. Ayinger Winterbock
Det skummande, fylliga och kaffe-
bruna ölet från byn Aying i Tyskland 
bjuder på toner av lakrits, plommon 
och karamellmalt som rimmar med 
lådor och senapsgriljerad skinka.  

7. Kapuziner Winter Weiss
Det skummande, tjinuskibruna, 
grumliga, friska och medelfylliga 
veteölet med liten humlebeska 
och toner av banan lämpar sig till 
kyckling, kalkon och fet fisk.  

8. Insanely Bad Elf
Det värmande, tjinuskibruna, svagt 
parfymerade, maltiga och mycket 
fylliga brittiska ölet av barley 
wine-typ med stor humlebeska 
och toner av honung och fruktkaka 
lämpar sig som dessert- och säll-
skapsdryck. 

9. BrewDog Hoppy Christmas
Det gyllenbruna, maltiga och me-
delfylliga skotska IPA-ölet med stor 
humlebeska och toner av pomerans, 
vitpeppar och nötter rimmar med 
stark ost och feta kryddstarka 
rätter. 

10. Old Greig från  
Sveaborgs Bryggeri 
Det brunsvarta och mycket fylliga 
strong ale-ölet med måttlig humle-
beska och toner av kryddor, plom-
mon och memma lämpar sig till 
lammrätter, stark ost och desserter 
med chokladsmak.  

ALE

STARK LAGER

VETEÖL
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11. Nøgne Ø God Jul
Den kaffebruna, kryddiga, brän-
da, maltiga och fylliga norska 
alen med toner av mogen frukt 
och mörk choklad rimmar med 
bland annat gryt- och vilträtter.  

12. Fuller's Old Winter Ale
Den bärnstensgula, medelfylliga 
engelska vinteralen med måttlig 
humlebeska och toner av barr, 
karamellmalt och frisk citrus läm-
par sig till julens smakrika rätter.  

13. N’Ice Chouffe
Den nötbruna, fylliga och 
nyansrika belgiska strong 
alen med måttlig humle-
beska och toner av pome-
rans, örter, karamellmalt och 
torkad frukt är en sällskapsdryck 
som också rimmar med gryt- och 
lammrätter.  

14. Kors øøll
Det skummande mahognybruna, 
fruktiga, lätt kryddiga och fylliga 
danska klosterölet med måttlig 
humlebeska och toner av kara-
mellmalt lämpar sig till fet fisk, 
gryträtter och ost.  

15. Stallhagen  
Brewdolf the Reinbeer
Den bärnstensgula åländska alen 
med stor humlebeska och toner 
av örter, citrus, råg och karamell-
malt lämpar sig till korv, griskött 
och smakrik soppa. 

16. Mufloni Vinterporter
Den svarta brända och fylliga 
vinterportern med stor humle-
beska och toner av karamellmalt, 
espresso och örter rimmar med 
vilt och andra kötträtter. Portern 
med stor och lång eftersmak 
bryggs av ett mikrobryggeri i 
Björneborg.   

17. Shepherd Neame  
Double Stout
Den brunsvarta medelfylliga 
engelska stouten med stor smak 
och toner av mocka, torkad frukt, 
örter och mörk choklad lämpar 
sig till griskött, gryträtter och 
ost. 

ALE

SPECIALITET
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18. Malmgård Oak porter
Den skummande brunsvarta, 
brända och fylliga vinterportern 
med måttlig humlebeska och 
toner av ek och mocka lämpar 
sig som sällskapsdryck och 
som dryck till ost och smakrika 
vilt rätter. Portern bryggs med 
ekspån. 

19. Talven Tähti från  
Rekolan Panimo
Det brunsvarta brända julölet 
med måttlig humlebeska  
och toner av kanel, stjärnanis,  
kardemumma och nejlika  
lämpar sig som sällskapsdryck 
och som dryck till julens 
choklad desserter. 

20. Kasteel Rouge
Det rödbruna medelfylliga 
och kryddiga belgiska ölet 
med måttlig humlebeska 
och toner av körsbär och 
citrus lämpar sig som 

sällskapsdryck, som aperitif 
och som dryck till orientaliska 
rätter och bärdesserter. 

21. Old Tom Ginger Ale
Det kastanjebruna brända, friska, 
medelfylliga och kryddiga engel-
ska ölet med måttlig humlebeska 
och toner av ingefära och torkad 
frukt lämpar sig som aperitif och 
som måltidsdryck till fiskrätter.  

22. Huvila Arctic Circle Ale
Det kastanjebruna fylliga vinter-
ölet med stor humlebeska och 
toner av rågmalt, choklad och 
enbär rimmar med grillrätter, 
gryträtter och vild fågel. 

23. Aecht Schlenkerla  
Rauchbier Urbock
Den mahognybruna fylliga 
klassikern med måttlig humle-
beska och toner av rök, råg 
och charkuterier lämpar sig till 
julskinka, rökt fisk och smakrika 
vilträtter. Ölet bryggs i Bamberg 
i Tyskland.      

24. Puls Julcider
Den medelsyrliga, friska och 
okomplicerade estniska julcidern 
med toner av pepparkaka och 
kaneläpplen lämpar sig som  
välkomstdryck och som dryck  
till söta desserter.  

CIDER

SPECIALITET
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TEXT DIANA TÖRNROOS ILLUSTRATIONER PIETARI POSTI

Rökt smak, svamp, kalla rätter... Ibland är det utmanande att 
hitta en lämplig dryck till rätten. Knuten brukar ändå lösa sig 
med hjälp av en portion kreativitet och några expertråd.  

UTMANANDE MATRÄTT?  
FINN RÄTT DRYCK  

Om den tilltänkta rätten bjuder på en 
annorlunda eller speciell smakvärld kan 
man behöva en dos kreativitet och några 

expertråd för att hitta en dryck som rimmar 
med aromerna. Produktkommunikationschef, 
Master of Wine Taina Vilkuna och service- och 
varuutbildare Selma Wennonen från Alko lova-
de föreslå både klassiska och mindre klassiska 
drycker till några ”besvärliga” rätter. 

  UTMANING 1: SVAMPSOPPA 

Svårigheter: Antalet svampsorter är stort, svampsoppa har  

i regel mild smak och tillredningssätten är många.  

Taina: Det klassiska alternativet är sherry. Jag rekommenderar 
en nötig amontillado som rimmar med nästan alla svampsorter 
och med grädde.   
Selma: Ja! Sherry har alldeles vilseledande en gammaldags 
image. Som ett mindre klassiskt alternativ till svampsoppa med 
lite kraftigare smak rekommenderar jag en stark och maltig 
lager med alkoholsötma. Urvalet av stark inhemsk lager omfattar 
många lämpliga alternativ.  

P ROVA: 

Amontillado-sherry och stark lager

  UTMANING 2: OSTBRICKA

Svårigheter: En ostbricka består ofta av väldigt olika ostar. 

Taina: Tre olika ostar är en lämplig mängd. Ostarna får 
gärna komma från samma område eller vara av samma typ 
i fråga om exempelvis sälta, fetthalt och hårdhet. 

Jag rekommenderar den verkliga, men ibland bort-
glömda klassikern portvin. Välj gärna en ung ruby eller 
en mogen Late Bottled Vintage (LBV) med bärighet och 
värme men liten ekighet. Dryckernas sötma och relativt 
höga alkoholhalt rimmar utmärkt med starka smaker. 
Selma: Ett gott val! Som ett mindre klassiskt alternativ 
kan jag rekommendera cider från Normandie. Drycken 
bjuder på stor fruktighet, ostlika aromer och spännande 

stalltoner. 

P ROVA: 

Ruby Port, LBV eller fransk cider

Även julskinkan är en ”svår” 

rätt. Se vilka drycker Taina och 

Selma föreslår till griskött på 

etiketten.fi.

Bekanta dig med avdelningen 

Lyckad kombination på webb-

adressen etiketten.fi, där hit-

tar du flera tips på fungerande 

smakkombinationer.
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Tips

1. Avgör vad som skall stå i  
centrum. Vill du betona maten  
eller drycken eller vill du skapa en 
harmonisk helhet? 
2. Beakta gästerna. Uppskattar  
de klassiska val eller tycker  
de om överraskningar? Var modig 
om du vill överraska! 
3. Beakta dina egna preferenser. 
Det lönar sig alltid att lyssna  
till rekommendationer, men den 
egna smaken avgör.  

  UTMANING 3: RÖKT LAX

Svårigheter: Fiskens fetthalt, den rökta smaken och  

serveringstemperaturen. Är laxen varm- eller kallrökt? 

Taina: Jag föreslår en torr eller halvtorr riesling. 
Rieslingvinernas syrlighet neutraliserar fettsmaken 
och röksmaken balanseras upp av vinets restsocker.  
Selma: Till rökt lax rekommenderar jag en syrlig 
och bärig röd eller mousserande pinot noir. Vinet kan 
med fördel bjuda på viss bärig sötma, men det får 
inte vara ekigt. Finländarna förhåller sig i allmänhet 

P ROVA: 

Vitt vin: Nyansrikt & strukturerat eller Friskt & fruktigt
Rödvin: Bärigt & friskt

  UTMANING 4: ROSTBIFF

Svårigheter: Mild smak som lätt förtas av kraftiga drycker.  

Serveras rostbiffen kall eller varm?  

Taina: Röda viner från Bordeaux och Rhône är klassiska val, men  
deras relativt kraftiga smak rimmar ofta mindre väl med kall rostbiff.  
Jag rekommenderar en oekad syrah-grenache-blend från södra Rhône.  
Selma: Till kall rostbiff rekommenderar jag ett lätt italienskt 
rödvin från till exempel området Bardolino. Röda österrikiska och 
tyska viner gjorda på druvorna Zweigelt och Spätburgunder läm-
par sig också till rostbiff. Vinerna bjuder på angenäm kryddighet 
och medelfyllig munkänsla. 

P ROVA: 

Rödvin: Nyansrikt & utvecklat  
och Bärigt & friskt

  UTMANING 5: CHOKLAD OCH CHOKLADDESSERTER

Svårigheter: Stor variation i kakaohalten. Choklad tarvar 

sötma och relativt hög alkoholhalt.  

Taina: Jag rekommenderar ett sött och spetsat  
muskatvin med russintoner. 
Selma: Mitt förslag är mörkt öl. Varför inte en stout 
med sötma, maltighet och toner av memma? Cream- 
och chocolate stout lämpar sig utmärkt till choklad-
desserter, men också till julbordets chokladpraliner.   

P ROVA: 

Sött muskatvin, Porter & Stout
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Låt julbordet bjuda på något nytt, något bekant,  
något lånat och något rött. Servera nystöpt julmat 
med internationell fläkt.

Välkommen,  
förnyade jul!

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN FOTO REETTA PASANEN DRYCKESFÖRSLAG TAINA VILKUNA, ALKO

Recept
Bladkåls- och pistaschsallad från Medelhavet •  Grisfilé med kinesisk femkrydda

Nötig dadel-linspaté från Mellanöstern  •  Stekt shiitake

Lönnsirapspotatis från Amerika  •  Japansk sik

G
L

A
S

 A
LK

O
, Ö

V
R

IG
 R

E
K

V
IS

IT
A

 S
T

O
C

K
M

A
N

N
, N

O
U

G
A

T
.

30  4|2015



Varm bladkåls- och pistaschsallad 

4 portioner • tillagningstid: 20 min • svårighetsgrad: lätt

T I L L AG N I N G

1. Skölj och torka av kålen. Riv eller skär den i bitar och 
avlägsna de hårda delarna. Skala och skiva löken i tunna 
skivor. Riv en tredjedel av parmesanen. Skär resten av osten 
i tunna flarn. 
2. Bryn löken några minuter i olja på medelhög värme 
under omrörning. Slå i bladkålen och rör om cirka en minut. 
Tillsätt den rivna parmesanen. Fortsätt tillagningen cirka en 
halv minut eller tills osten börjar smälta.  
3. Slå kål-ostblandningen i en skål. Tillsätt oliverna och 
tranbären och slå i vinägern. Smaka av med salt och pep-
par. Blanda omsorgsfullt. Garnera med pistaschnötter och 
parmesanflarn.

250 g bladkål (grönkål)
1 rödlök
150 g parmesan
0,5 dl olivolja
2 dl svarta kalamataoliver
4 msk torkade tranbär
2 msk rödvinsvinäger
1 tsk flingsalt
svartpeppar mald i pepparkvarn 
1 dl krossade rostade pistaschnötter

TIPS! Rosta pistaschnötterna i torr 

och het panna några minuter under 

omrörning tills de får vacker färg. 

Vakta noga, så att de inte bränns vid. 

Låt nötterna svalna. 

D RYC K E S F Ö R S L AG

En halvtorr och strukturerad riesling med  
en aning restsocker från Tyskland, Alsace eller 
Australien rimmar utmärkt med salladens 
sälta, sötma och syrlighet. Ölvänner kan  
välja en krispig pils.

Bladkål är säsongens trendi-

gaste grönsak. I receptet får 

den lätt wokade bladkålen en 

salladsmässig framtoning med 

parmesan, pistaschnötter och 

tranbär. Salladen bär smaker 

från Medelhavet.

FRISKT & 
FRUKTIGT PILS
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Grisfilé med  
kinesisk femkrydda 

4 portioner • tillagningstid: 15 min + 1 dygn   
svårighetsgrad: lätt

T I L L AG N I N G

1. Gnid in femkryddan i köttet och låt det dra i kylskåp 
över natten. 

2. Ta ut köttet ur kylskåpet cirka en timme 
före tillredningen. Slå på ugnen (+200 °C).  
3. Bryn köttet i en smör-oljeblandning tills 

det får en vacker yta. Flytta över köttet till en 
ugnsform.  Slå på flytande honung och salt. 
För vid behov in en stektermometer i köttets 

tjockaste parti. 
4. Stek köttet i ugn (+200 °C) cirka 30 minuter 

eller tills termometern visar +70 °C. Låt köttet 
vila i folie en stund före uppskärningen. 

5. För ett behändigt tilltugg, skiva äpplen och stek 
skivorna i smör några minuter. Smaka av med salt, 

socker och svartpeppar.

1 grisfilé, ca 600 g
2 msk femkrydda köpt eller hemlagad,  
se receptet på vidstående sida
2 tsk flytande honung
1 tsk flingsalt
smör och olja till stekningen
äpplen till serveringen

TIPS! Kryddiga och fylliga vita viner 

samt mogen fransk äppelcider 

lämpar sig också utmärkt till gris-

kött. Varför inte servera en pinot 

gris från Alsace eller en grüner 

veltliner från Österrike.

Nötig dadel-linspaté  

8 skivor • tillagningstid: 20 min + 1 h 15 min  
svårighetsgrad: relativt lätt

T I L L AG N I N G

1. Skölj linserna och slå dem i en kastrull med grönsaksbul-
jong och skalad vitlök. Koka upp blandningen och minska 
därefter värmen. Låt blandningen puttra cirka 30 minuter 
under lock på svag värme. Koktiden för linserna anges på 
förpackningen.
2. Häll bort eventuellt restvatten ur kastrullen. Slå linserna i 
en skål. Skala och hacka schalottenlöken och bryn den i olja 
cirka 5 minuter på svag värme.   
3. Blanda ner de skivade dadlarna, nötterna och kryddorna 
med linserna. Mixa blandningen med en stavmixer eller i en 
blender till en grov massa. Smaka av med salt.
4. Vispa äggen försiktigt. Rör ner grädden i äggen. Slå 
blandningen i linsmassan.
5. Slå på ugnen (+175 °C). Slå patémassan i en smord fyr-
kantig ugnsform (volym ca en liter). Grädda patén nedtill i 
ugnen cirka 30 minuter eller tills den har stelnat. Patén kan 
serveras varm, ljummen eller kall. Servera med stekt svamp, 
fikon och sallad och/eller groddar.

3 dl linser
8,5 dl grönsaksbuljong
2 vitlöksklyftor
2 schalottenlökar
1 msk rybsolja
6 torkade dadlar
2 dl krossade rostade val- eller hasselnötter
1 tsk spiskummin
0,5 tsk kanel
0,5 tsk harissa
0,5 tsk mald kardemumma
2 stora ägg
1 dl soja- eller havregrädde
Till serveringen: stekt svamp (se sidan 34), skivade fikon,  
grönsallad och/eller groddblandning.

TIPS! Om du inte har en tillräckligt liten ugnsform kan  

du förminska utrymmet i en större med hjälp av en bit 

ihoprullad aluminiumfolie i ena änden av formen.

D RYC K E S F Ö R S L AG

Ett medelfylligt och moget fruktigt 
italienskt eller amerikanskt rödvin med 
medelhög tanninhalt rimmar utmärkt 
med grisköttet, honungen och fem-
kryddan. Vinet får gärna innehålla en 
aning restsocker. Servera vinet lätt 
avkylt. 

D RYC K E S F Ö R S L AG

Paténs aromer rimmar utmärkt med ett fylligt 
och kryddigt rödvin från Libanon eller Golanhöjderna 
eller med en gewürztraminer. Ölvänner kan välja en 
nyansrik ale.

MJUKT & 
FRUKTIGT

MILT & 
SÖTAKTIGT ALE

MJUKT & 
FRUKTIGT
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Femkrydda 

tillagningstid: 5 min 

T I L L AG N I N G

1. Rosta stjärnanisen, fänkålsfröerna och kryddnejlikorna 
cirka en minut i torr och het panna under omrörning. 
2. Slå de rostade kryddorna, kanelen och chilin i en mortel. 
Stöt blandningen till ett pulver.

3 stjärnanisar
1 tsk fänkolsfröer
1 tsk hela kryddnejlikor
2 tsk mald kanel
chili mald i kvarn

Varför inte servera läcker grisfilé marinerad med 

aromrik kinesisk femkrydda? Rätten lämpar sig som 

”miniskinka” för mindre sällskap och som varmrätt  

på exempelvis nyårsbordet.

TIPS! Femkrydda säljs i bland annat orientaliska 

livsmedelsaffärer under namnet femkrydda 

eller chinese five spices. Femkrydda kan även 

lagas i det egna köket.
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Stekt shiitake till  
nötig dadel-linspaté 

4 portioner • tillagningstid: 10 min 

T I L L AG N I N G

1. Rensa svampen och skär den i lämpligt stora bitar. 
Bryn svampen i het och torr panna tills all vätska har 
avdunstat. Tillsätt olja och stek svampen tills den får 
vacker färg. 
2. Smaka av med salt, peppar, persilja och citronsaft.

ca 1 liter små shiitakesvampar
3 msk olivolja
flingsalt
vitpeppar mald i pepparkvarn
2 msk färsk hackad bladpersilja
1 tsk citronsaft

Överraska vegetarianen och dina 

övriga gäster med en läcker paté 

gjord på linser, dadlar och nötter.

TIPS! Den nötiga dadel-linspaténs doftvärld för tankarna 

till Mellanösterns trendiga kök. Stekt shiitakesvamp rimmar 

utmärkt till rätten.
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Lönnsiraps-rosmarinpotatis 

4–6 portioner • tillagningstid: 10 min + 50 min • svårighetsgrad: lätt

T I L L AG N I N G

1. Skölj, skala och borsta 
potatisarna. Snitta ytan 
med några millimeters 
mellanrum. Skär bort en bit 
av potatisarna så att de kan 
stå i ugnsformen. Slå på olja. 
Krydda med salt, peppar och 
finfördelad rosmarin.  
2. Stek potatisarna 35 minuter 
i ugn (+200 °C). 
3. Slå på lönnsirap. Strö skorp-
mjöl på potatisarna om du vill  
ha krispighet. Fortsätt stekningen 
cirka 15 minuter eller tills potati-
sarna är mjuka.

12 medelstora fasta potatisar
4 msk olivolja
flingsalt
svartpeppar mald i pepparkvarn
några kvistar rosmarin
3 msk lönnsirap
(3 msk skorpmjöl/ströbröd)

D RYC K E S F Ö R S L AG

Fransk lantcider  
rimmar utmärkt med lönn-
sirapens sötma och rosmari-
nens aromer. Ölvänner kan  
med fördel välja en mjuk  
och aromrik mörk lager.

MÖRK LAGER

Den söta lönnsirapen sätter piff på  

potatisen. Sött och salt är en trendig  

kombination från Amerika.
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Japansk sik 

huvudrätt för 4 personer eller bufférätt för 8 personer   
tillagningstid: 20 min + 2 h • svårighetsgrad: lätt

T I L L AG N I N G

1. Skala och skiva ingefäran. Slå den i en liten kastrull med 
soja, sake, mirin och socker. 
2. Koka upp blandningen och låt den svalna till rums-
temperatur.
3. Häll marinaden över fiskfiléerna. Täck filéerna med plast-
folie och låt dem dra minst 2 timmar i svalt utrymme. 
4. Torka av filéerna med hushållspapper.
5. Stek filéerna några minuter i olja med skinnsidan mot 
pannan. Vänd filéerna försiktigt och fortsätt stekningen  
ca 6 minuter. Stektiden beror på filéernas tjocklek.
6. Smaka av med peppar, salt och citronsaft. Garnera 
filéerna med sallads- eller gräslök, chili och färsk koriander. 
Servera omgående.

ca 4 cm ingefära
0,5 dl soja
0,5 dl sake eller vitt vin 
0,5 dl mirin (japansk risvinsvinäger) 
1 msk socker
ca 600 g benfri sik- eller gösfilé 
flingsalt
vitpeppar mald i pepparkvarn
rybsolja till stekningen 
Till serveringen: citron, salladslök eller gräslök, skivad chili 
och koriander.

D RYC K E S F Ö R S L AG

Den japanska siken rimmar utmärkt  
med en fruktig och örtigt kryddig pinot 
grigio eller en kylskåpskall fino- eller 
manzanillasherry vars toner av mandel 
och citrus balanserar upp aromerna hos 
sojan, saken och mirin. Ölvänner kan välja 
en frisk och maltig lager. 

LAGERFRISKT & 
FRUKTIGT
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Den stigande solens land bjuder på lutfiskens lång-

väga släkting, nämligen soja- och ingefäramarine-

rad sik. Rätten lämpar sig både för julbordet och 

som varmrätt med ris och sallad på andra fester.
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1. TRÄASK SILVER  
En god dryck förtjänar en snygg 

ask. Den låsbara asken har en 

mjuk bädd för flaskan. 833260
18,90 €

2. PRESENTPÅSE GRAFIT  
Presentpåsen berättar en liten historia. 

Påsen hör till produktserien En andra 

chans. 833258
5,90 € / ST.

4. KARAFF CASUAL 
Vinet dekanteras och öppnar sig i den 

snygga karaffen som också fungerar som 

blickfång på festbordet. 833237
19,00 €

3. ETIKETTEN-VINKYLARE 
Den snygga gelkylaren som väntar  

i frysen kyler vinet snabbt och  

behändigt. 833207
11,90 €

FOTO ROOPE PERMANTO

Julen är givandets tid. Det är ett sant nöje  
att få överräcka en flaska gott vin eller någon 
annan god dryck och en liten tilläggspresent  
i en vacker presentförpackning. 

PRESENTVINETS  
BÄSTA VÄNNER

Vilka viner bör  

dekanteras? Se videon.

VISSTE DU? Produktserien Toinen mah-

dollisuus – En andra chans är tillverkad 

av oanvända textilier som blev över vid 

Alkos förnyelse av arbetskläderna i våras.
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5. ETIKETTEN-CHAMPAGNEKYLARE 
Väl kyld champagne lämpar sig till all  

mat och alla rätter. Kylaren håller den ädla 

drycken sval och skön. 833206
15,90 €

6. PRESENTPÅSE STJÄRNKARTA 
Den fräscha presentpåsen pryds av ett  

vackert stjärnmönster. Ett utmärkt omslag  

till presentflaskan. 833256
3,00 €

7. PRESENTPÅSE ROSETT  
En vinflaska inslagen i den  

fräscha påsen gläder mot-

tagaren. Presentpåsen ingår  

i sortimentet En andra chans. 

Läs mer på sidan 10. 833257 
4,00 €

8. FLASKKORG SPÅN 
Spånkorgar är inne. Varför inte  

överräcka vinflaskan i en korg med 

snyggt filthandtag. 834199
13,20 €

10. VINSTÄLL JOWINE 
Vinstället fungerar som bärbar present-

förpackning för en flaska och som ställ  

för upp till tre flaskor. 833252
15,90 € / ST.

9. ETIKETTEN-KORKSKRUV 
En sann klassiker som komplement 

till presentvinet. Korkskruven har en 

behändig hävarm. 833214
8,90 € / ST.

11. CHAMPAGNEGLAS  
JAMESSE PRESTIGE GRAND  
Det eleganta munblåsta champagneglaset 

exponerar den ädla dryckens alla aromer. 

En perfekt gåva till champagneälskaren. 

834219
59,90 € / 2 GLAS 39



1

LJUS   
OCH RYMD
”Den som väntar på något gott väntar  
aldrig för länge”, säger de nöjda  
expediterna i Alkos splitternya butik  
i centrala Villmanstrand.
TEXT TIINA SUOMALAINEN  FOTO MIKKO NIKKINEN

Villmanstrand

S
ari Salonsaari stiger in i den nya Alko-
butiken i centrala Villmanstrand. Hon 
styr stegen till hyllan med mousserande 
viner i den bakre delen av butiken. I 

kyld roséchampagne som lämpar sig utmärkt för det 
tilltänkta ändamålet. 

”Mina kompisar gifte sig nyligen, men paret ord-
nade ingen bröllopsfest. Nu vill jag överraska dem 
med en god dryck. Champagneglasen ligger i min 
väska och väntar på att bli fyllda”, säger hon med 
ett brett leende. 

Stämningen i den nya Alkobutiken rimmar ut-
märkt med Sari Salonsaaris upprymdhet.

stora fönstren. Från kassan ser man en bit av himlen 
och en stor lönn som lyser i vackra färger.

Butikschef Heli Hyypiä berättar att Alkobutiken 
var inrymd i tråkiga fönsterlösa utrymmen medan 
den nya butiken byggdes. Undantagstillståndet vara-
de i tre år, men i dag är hon mer än nöjd.  

”Vår nya butik är rymlig, ljus och toppen på alla 
sätt och vis. Vi är verkligen glada och nöjda”, säger 
hon belåtet. 

DEN NYA ALKOBUTIKEN BETJÄNAR i det utvidgade och 
renoverade köpcentret IsoKristiina, som ligger ett 
stenkast från den gamla butiken. Dörrarna öppnades 
i maj i samband med invigningen av köpcentret. 

Alkobutiken, vars affärsyta är cirka 350 m2, salu-
för över 1 700 produkter. Heli Hyypiä är övertygad 

BUTIKEN

Till Villmanstrands köttpiroger 

Vety och Atomi kan man dricka till 

exempel en tysk riesling, säger 

expedit Marja Kammonen. Vinets 

restsocker och syror balanserar 

upp pirogens feta smak.
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1. Juha Olkkolas son har 

veckoslutspermission, 

vilket familjen vill fira 

med en flaska gott vin.

2. Ritva Kivistö är på 

jakt efter ljust bastuöl. 

Expedit Elina Hauhia 

assisterar.

3. Sari Salonsaari vill 

överraska sina kompisar 

med en flaska mousse-

rande vin. Hon berömmer 

ordningen i den nya 

Alkobutiken.

4. ”Underbart ljus, bra 

läge och gott om parke-

ringsplatser”, säger  

Päivi Nieminen. Expedit 

Marja Kammonen  

står med ryggen mot 

kameran.

om att kunderna kommer att hitta butiken som 
betjänar på samma plan som två stora dagligvaru-
affärer. 

”Under renoveringen hade vi inga parkerings-
platser för kunderna, vilket naturligtvis utgjorde ett 
allvarligt hinder. I dag når kunderna butiken med 
både hiss och rulltrappor från köpcentrets stora 
parkeringshall. Utöver garaget har kunderna tillgång 
till en timmes fri parkering utanför köpcentret”, 
säger hon.  

Köpcentret IsoKristiina, som har 75 affärer, kaféer 
och restauranger, en biograf, en teatersalong och ett 
hotell, har många besökare. 

”Förväntningarna är stora. Under till exempel jul-
säsongen förväntas köpcentret krylla av shoppande 
kunder”, säger Heli Hyypiä.

ALKOBUTIKENS DÖRRAR GÅR i jämn takt. Ritva 
Kivistö, som jagar öltips, vänder sig till expedit 
Elina Hauhia.

”Jag är ensam hemma och skulle gärna dricka 
en god öl efter bastun. Danska och tyska öl hör till 
mina favoriter”, säger Ritva Kivistö.

Damerna diskuterar olika alternativ och hittar till 
slut ett öl som blir en perfekt avrundning på den 
förestående bastukvällen. 

Alkobutikens personal är stolt över sitt breda 

och specialvaror. I ölsortimentet ingår drycker från 
många inhemska mikrobryggerier och butiken 
strävar efter att erbjuda kunderna så många special-
varor som möjligt. 

”Vi har fått beröm för vårt stora urval av små 

sällskapet är litet”, säger expedit Marja Kammonen.
Efterfrågan på lätta och alkoholfria drycker ökar 

stadigt och intresset för etiskt producerade och 
ekologiska alternativ blir allt tydligare.  

Kunderna representerar hela befolkningen: 
Butiken besöks av studerande, kostymklädda herrar, 
arbetare i arbetskläder, damer i höga klackar... På 
grund av den svaga rubeln lyser de ryska kunderna 
tyvärr med sin frånvaro som på många andra ställen 
nära landets östgräns.  

Juha Olkkola, som är på jakt efter ett gott vitt vin 
till middagen, besöker butiken för första gången. 
Han är positivt överraskad.  

”Vilken trevlig butik och vilket utmärkt ställe”, 
säger han.

Päivi Nieminen, som är på champagneuppköp, 
berömmer också butikens centrala läge som lämpar 
sig för både fotgängare och bilburna kunder. 

”Special occasion  
i vårt nya hem”, säger hon. 

Butiken satsar på bland annat öl, små flaskor och specialvaror.
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FENOMEN

VIN FÖRGYLLER  
DE ÄLDRES FEST

På vårdhemmet Olarinpuiston hoivakoti  i Esbo kan 
 invånarna sätta guldkant på tillvaron med ett glas vin   

till maten. Syftet med det nya arrangemanget är att  
göra de äldres liv så hemlikt som möjligt.   

TEXT LEILA ITKONEN  FOTO JUUSO PALONIEMI

Risto Ravila och Maj-Lis Salutskij skålar för första  

gången på vårdhemmet Olarinpuiston hoivakoti.  

Maj-Lis Salutskij trivs med samhörigheten på vårdhemmet.
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P
ersonalen och de boende på vårdhemmet 
Olarinpuiston hoivakoti har två orsaker 

-

-

Vårdkoncernen Attendos kostchef Merja Hytönen 
-

som har jobbat som bland annat hovmästare i  

ENLIGT ATTENDOS PRAXIS serveras de boende  

 
Salme Serenius

Antti Björk
 

-

 

”Det här vinet är gjort på en druva som  

är lika mjuk och angenäm som ni”, säger 

kostchef Merja Hytönen. I bakgrunden  

Salme Serenius och Heikki Berggren.
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SERVERINGEN AV VIN INGÅR i en verksamhetsmodell 
som syftar till att göra livet på vårdhemmen så hem-
likt som möjligt. 

”De boende är mycket nöjda med arrangemanget, 
men utomstående undrar ibland om vinservering 
lämpar sig för äldre människor”, säger Merja Hytö-
nen.

I många europeiska länder har vårdhemmen  
serverat vin vid festliga tillfällen redan länge och  
i Sverige införde Attendo vinservering år 2013. 

I Finland är snittåldern bland de boende på vård-

varit ett naturligt inslag vid festliga tillfällen. 
Antti Björk berättar att redan hans far drack vin 

på vårdhemmet när det begav sig. 
”Sch, sch”, säger Eero Kilpinen som sitter på 

andra sidan bordet.
Diskussionen övergår till den tid då vinkulturen 

landsteg i Finland. Eero Kilpinen berättar att 
gästerna bjöds på vin redan på hans syster student-
mottagning. 

DET GLADA SÄLLSKAPET pratar också om mattraditio-
ner på olika håll i landet. Merja Hytönen berättar att 
hon beaktar de regionala skillnaderna och preferen-
serna när hon sammanställer vårdhemmens menyer. 

I många europeiska länder har  
vårdhemmen serverat vin vid festliga  
tillfällen redan länge.

1. Heikki Berggren  

och Risto Ravila  

minns vinkulturens 

landstigning i Finland.

2. Antti Björk prov -

smakar rött vin.

3. Kostchef Merja  

Hytönen är tacksam för 

all respons.

”Vi strävar efter att servera traditionella rätter 
anpassade till de boendes önskemål och vanor. 
Många av de boende på vårdhemmet Olarinpuiston 
hoivakoti har sina rötter i östra Finland”, säger hon.  

De nya utrymmena och vårdhemmets stora gårds-
plan erbjuder utmärkta möjligheter till självständig 
motion året runt.

Eero Kilpinen underhåller sällskapet med historier 
från en svunnen tid. 

”Minns ni när åldringshemmen och kommunal-
hemmen kallades fattighus? Vi har nog avsevärt 
bättre förhållanden än våra föregångare. Här sitter 
vi och stortrivs i goda vänners lag”, säger han. 

Vårdhemmets danskvällar ordnas även framöver 

fram till julfesten. 
”Kanske det vankas glögg”, säger Merja Hytönen 

leende. 
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Ett litet glas både gör och smakar gott
A-klinikstiftelsens ledande överläkare Kaarlo Simojoki säger att vin-
servering på vårdhemmen några gånger per år bidrar till att höja de 
boendes livskvalitet. 

”Det är viktigt att också servera alkoholfria alternativ – ingen skall 
behöva känna sig utanför”, säger han.  

Alkoholtoleransen sjunker i allmänhet i 50-årsåldern, vilket beror på 
att muskelmassan och kroppens vätskeinnehåll minskar. 

I USA har man utarbetat separata alkoholrekommendationer för äldre 
personer. 

”Enligt de amerikanska rekommendationerna går gränsen vid två 
alkoholportioner per gång och vid sju portioner per vecka”, säger Kaarlo 
Simojoki.

Motsvarande rekommendationer finns inte i Finland. 
”Ett effektivt sätt att minska sin alkoholkonsumtion är att övergå från 

hela portioner till halva”, säger Kaarlo Simojoki. 
Han berättar att den ökande alkoholkonsumtionen bland äldre är ett 

globalt problem.  
”Den aktiva ålderdomen, den minskade omsorgskontakten över  

generationsgränserna och den utbredda ensamheten har lett till att 
äldre människor, framförallt kvinnor, konsumerar betydligt mer alkohol 
än förr”, säger han.  

Risken för akuta och kroniska alkoholrelaterade skador ökar när man 
har fyllt 65 år. 

”Många äldre personer borde helt avstå från alkohol på grund av sina 
sjukdomar och sin medicinering”, avrundar Kaarlo Simojoki.

”Hur skall jag karakterisera vinet? Det är 

nog runt”, säger Eero Kilpinen. Aslak von 

Brandenburg lyssnar uppmärksamt.
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MITT FRAMGÅNGSRECEPT

I Ali Jahangiris kök blandas finländska 

och iranska mattraditioner till en glad 

syntes. ”Jag tycker om att experimen-

tera, men jag ringer ofta till min mor 

och ber om traditionella recept.”
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TEXT PI MÄKILÄ FOTO MIIKA KAINU DRYCKESFÖRSLAG TAINA VILKUNA, ALKO

Stand-up- 
komiker i köket
Ståuppkomikern Ali Jahangiris liv handlar  
i stor utsträckning om humor. I köket är han 
   en  fördomsfri och frimodig äventyrare. 

HURUDAN KOCK ÄR DU? En äventyrarkock! Jag tittar ofta på mat- och 
kockprogram och jag försöker memorera vad stjärnkockarna gör. Det går 
inte alltid så bra. En gång försökte jag koka kräftor enligt TV-kockens 
anvisningar, men när jag stod i köket hade jag glömt hälften av receptet 
vilket naturligtvis resulterade i katastrof. Jag har ingen särskild köks-

HUR SYNS DIN BAKGRUND I KÖKET? Jag ber ofta min mor om recept och 
råd. Mina barns favoriträtt är spaghetti på iranskt vis. Spaghettin tillreds 
på vanligt sätt, men tillredningen avslutas med att anrättningen inklusive 
sås ångas. Ångningen ger rätten en speciell arom. Vi äter ofta vanlig 
husmanskost. I går lagade jag siskonkorvsoppa som är en av familjens 
älsklingsrätter. 

HUR KOMBINERAR DU MAT OCH DRYCK? Mitt ”problem” är att jag helst 
dricker vatten eller Coke till maten. Finländarna väljer i allmänhet andra 
måltidsdrycker, men jag tycker att vatten och Coke lämpar sig till all mat. 
Vin är en utmärkt måltidsdryck om det väljs av en förståsigpåare. 

HUR SER DITT DRÖMKÖK UT? Jag är lite för lång för standardkök och 

ersatt av en hängande kryddhylla. 

VILKET ÄR DITT FRAMGÅNGSRECEPT? Falafel med pitabröd och turkisk 
yoghurt. Till rätten kan man med fördel servera en dryck gjord på  
mintblad, gurka, lime och socker. Vi brukar äta falafel ett par gånger  
i månaden. Koriander är en utmärkt krydda till falafel, men man kan 
krydda rätten enligt smak och tycke och skapa sin egen variant. 

Falafel med 
 pitabröd 

4 portioner

1 stor lök
3 vitlöksklyftor
2 + 3 msk olja
1–2 tsk spiskummin
1–2 tsk gurkmeja
1–2 tsk kanel
1 burk kikärter
1 stort knippe koriander
1 knippe persilja
1 nypa salt
1 nypa peppar
1 ägg
skorpmjöl/ströbröd (vid behov)
tomater
schalottenlök
sallat
chili
Till serveringen: pitabröd,  
turkisk yoghurt, lime

T I L L AG N I N G

1. Slå på ugnen (+200 °C). Hacka och 
bryn löken i två matskedar olja. Tillsätt 
spiskummin, gurkmeja och kanel.  
2. Krossa kikärterna till önskad grovlek 
med en potatisstöt eller blender och 
slå dem därefter i kryddblandningen 
ovan. Tillsätt hackad koriander och 
persilja samt salt och peppar.  
4. Tillsätt ägget och blanda ingre-
dienserna till en massa som går att 
forma till köttbullslika bollar. Tillsätt 
skorpmjöl vid behov.  
5. Placera bollarna på en ugnsplåt, slå 
på olja och grädda 15 minuter i ugn 
(+200 °C). 
6. Tärna tomaterna, schalottenlöken, 
sallaten och chilin. 
7. Bred turkisk yoghurt på pitabröden 
och fyll dem med falafel och grön-
saker enligt smak och tycke. Pressa 
lime över anrättningen.   

D RYC K E S F Ö R S L AG,  A L KO:
Den som inte nöjer sig med 

Jahangiris favorit, Coke, kan 
med fördel välja en chilensk eller 
nyzeeländsk sauvignon blanc. 
Vinets syrlighet och aromer rimmar 
utmärkt med falafelen, yoghurten, 
limen och chilin. Ölvänner kan välja 
en frisk och maltig ljus lager eller 
ett lätt och fruktigt veteöl.  

NYANSRIKT & 
STRUKTURERAT LAGER VETEÖL
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TOUR DU RHÔNE

Röda viner från södra Rhône görs ofta på blandningar med 

Grenache som huvuddruva. I norra Rhône är det främst 

endruvsviner på Syrah som gäller. Vinerna är långlivade 

viner och har kryddiga aromer. Upptäck skillnader och 

likheter mellan viner från syd och nord. Provningen pågår 

i ca 2 timmar. Medlem betalar 22 euro för provningen plus  

20–40 euro för provningsvinerna.

CHARDONNAY, EN VÄRLDSERÖVRARE

Över hela världen görs klassiker på Chardonnay. Vinerna 

är sinsemellan mycket olika.  Lär känna denna mångfaset-

terade druvsort genom att prova tre chardonnayviner i olika 

stila – friska, fruktiga och fylliga. Provningen pågår i ca 

2 timmar. Medlem betalar 22 euro för provningen plus 

13–25 euro för provningsvinerna.

MATCHA TILL OST 

En smakrik provning där vi fokuserar på lämpliga följe-

slagare till majestetiska ostar. Vi smakar på röda och vita 

viner samt starkviner tillsammans med ett urval ostar. 

Du kan se fram emot både klassiska kombinationer och 

nya spännande  allianser. Kursen pågår i ca 2,5 timmar. 

Medlem betalar 32 euro för provningen plus 

15–35 euro för provningsvinerna.

MÖRKA BASTANTA OCH MALTIGA

Du får en inblick i en aromatisk vintervärld med toner av 

karamell, kaffe, choklad, bröd och till och med memma. 

Vi provar och upptäcker likheter och skillnader mellan 

mörk lager, stout och porter samt mörka specialöl. 

Provningen pågår i ca 2 timmar. Medlem betalar 22 euro 

för provningen plus 10–20 euro för provningsölen.

ABC OM VINER 

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

vinets spännande värld! Kursen kräver ingen tidigare 

kunskap om vin eller erfarenhet av vinprovning. Du lär dig 

elementära vinbegrepp och rätt provningsteknik så att 

vinernas smakspektrum öppnas i all sin bredd och mång-

fald. Kursen pågår i ca 2,5 timmar. Medlem betalar 22 euro 

för provningen plus 10–20 euro för provningsvinerna.

ANNONS

    ETIKETTKLUBBENS
obs, Ny adress 
i Helsingfors!

Arkadiabutiken kommer att hålla 
stängt för renovering under början av året. 
Det betyder att klubbens provningar under 
vintern och våren tillfälligt kommer att äga 

rum på Alkos huvudkontor vid 
Sundholmsgatan 1, 00180 Helsingfors.

Hösten 2016 fortsätter provningarna 
som tidigare på Salomonsgatan i 

våra uppfräschade lokaler.

LÄR DIG
GenOm att ProVa

Välkommen till vinterns provningar! 

Vi bjuder dels på favoriter i repris som 

Matcha till ost och ABC om viner, dels 

introducerar vi provningar med nya 

smakupplevelser som Tour du Rhône, 

Chardonnay och mörka öl.

 Thomas Suni, klubbmästare

VINTER-



ROVANIEMI kl. 18.00
Alkos regionkontor,

Hallituskatu 20 A, 2. vån.

Tour du Rhône to 11.2

Chardonnay ti 15.3

SEINÄJOKI kl. 18.00
Tiedekatu 2, byggnad D, 3. vån.

Tour du Rhône to 4.2

Matcha till ost to 17.3

TAMMERFORS kl. 18.00
Alkos regionkontor,

Aleksanterinkatu 22 b, 3. vån.

ABC om viner ti 2.2

Tour du Rhône to 4.2

 må 22.2

Chardonnay to 25.2

 on 2.3

Mörka bastanta och maltiga to 10.3

Matcha till ost to 17.3

 må 21.3

HELSINGFORS kl. 17.00
Alkos huvudkontor, Sundholmsplatsen 1

Matcha till ost må 1.2

 on 3.2

Chardonnay ti 2.2 

 må 15.2

Mörka bastanta och maltiga må 22.2

Tour du Rhône må 21.3

 ti 22.3

 on 30.3

 to 31.3

JYVÄSKYLÄ kl. 18.00
Alkosregionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån. 

Mörka bastanta och maltiga to 4.2

Tour du Rhône on 9.3

Chardonnay on 30.3

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

Mörka bastanta och maltiga to 18.2

Tour du Rhône to 17.3

KUOPIO kl. 18.00
Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

Mörka bastanta och maltiga to 4.2

Matcha till ost to 25.2

Tour du Rhône on 9.3

Chardonnay on 30.3

LAHTIS kl. 18.00
Alkos kurslokal, Kauppakatu 18 

Matcha till ost to 4.2

Mörka bastanta och maltiga to 18.2

ABC om viner to 25.2

Tour du Rhône to 17.3

Chardonnay to 31.3

ULEÅBORG kl. 18.00
Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

Matcha till ost to 4.2

Chardonnay to 18.2

Mörka bastanta och maltiga to 3.3

Tour du Rhône ti 15.3

ÅBO kl. 18.00
Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

ABC om viner to 11.2  

Tour du Rhône on 17.2

 on 9.3 

Matcha till ost ti 15.3

Chardonnay to 17.3 

  ti 22.3 

Mörka bastanta och maltiga on 30.3 

VASA kl. 18.00
Sampo-hus,

Handelsesplanaden 11 D, 7. vån.

Tour du Rhône to 18.2

Matcha till ost to 17.3

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

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

eller ring 020 692 775 vardagar 9–16. 

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

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

vecka och tillgång till vår medlemsportal.

ANMÄL DIG TILL EN PROVNING
Anmälningarna till provningarna tas emot från onsdag 2.12.2015. Ring 020 692 771 

(må–fr 9–20, lö 9–18).

Sista anmälningsdag för alla kurser är två veckor före kursdag. 

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

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

En anmälan är bindande. Kursavgiften för deltagarna fastställs efter antalet närvarande.

Alla kurser hålls på fi nska.



BAKOM KULISSERNA TEXT PIA-MARIE RAUHALA FOTO JUUSO  PALONIEMI

ALKOS PRODUKTKOMMUNIKATIONSCHEF TAINA 

VILKUNA

-

Jouko Mykkänen  
 

 

 
 

-
-

-

 

-

 

-

Vinentusiastens eldprov 
”Det stora företaget har 

alltid erbjudit mig uppgifter 

som motsvarar min kom-

petens och som rimmar 

med min livssituation. Jag 

har aldrig ångrat att jag 

sadlade om när det begav 

sig”, säger Master of Wine 

Taina Vilkuna. 
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KOLUMNEN

J
ag har fäbless för kulturskillnader. Det är ett sant nöje att iaktta hur 
människor i till exempel våra grannländer beter sig i olika situationer. 
Eftersom jag har bott i olika länder har jag haft möjlighet att observera bland 
annat skillnaderna i betjäningskultur. Väl medveten om att det är vanskligt 

att generalisera tänker jag ändå sätta några av mina iakttagelser på pränt.  
1. I Sverige är betjäningen i allmänhet sympatisk och behagligt informell.  

I jämlikhetens mönsterland duar man varandra och servicepersonalen ser alltid 
kunden i ögonen. Man upplever lätt en restaurangkväll som ett besök hos  
en gammal bekant. Ibland förmår svenskarna inte anpassa sig till förändrade  
situationer – om kundtillströmningen till exempelvis på en lunchrestaurang är  
stor fortsätter den avspända betjäningen fastän kön växer. 

2. -
len är uttalat hövlig, kunden bemöts och betjänas med tillbörlig respekt och 
niande är en självklarhet. Fastän man har blivit bekant med exempelvis 
närbutikens personal utbyts hälsningsfraserna alltid korrekt och enligt ett 
visst mönster. Om man till äventyrs skojar med en expedit höjer han eller 
hon oförstående på ögonbrynen. 

3. I England är betjäningen i regel professionell och jämn, men man 
får ofta en känsla av att kommunikationen sker enligt ett väl inövat  
manuskript. Framförallt kedjeaffärernas betjäning präglas av strikta regler. 
Till en början ger detta en känsla av att man upplevs som väldigt viktig, men 
när man hör samma fras för hundrade gången börjar man betvivla äktheten. 

Varför begrundar jag dessa frågor? Under senare tid har jag reagerat på att 
-

skatta den hemvävda, naturliga och okonstlade betjäningskulturen  
i vårt land:  

4. I Finland får och kan servicepersonalen vara sig själv, vilket 
i allmänhet återspeglas av naturlig vänlighet och små leenden. 

har ett genuint intresse av att betjäna kunderna och det är en 
hederssak att infria sina löften. 

leenden på kaféerna, raskhet i närbutikernas kassor och effektivitet i klädaffärer-
nas betjäning. 

i skogen får man svar: Det lönar sig alltid att visa tacksamhet när man har fått 
god betjäning. Servicepersonalen är människor precis som vi andra – alla behöver 
uppmuntran, beröm och en klapp på axeln!

Korrekta Tyskland, 
genuina Finland
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lasse pakarinen  
som har jobbat på Alko är en 
sann vän av god mat och goda 
drycker. I dag arbetar han som 
frilansförfattare i London. 



Ekologiskt tänkande är en stark trend. Efterfrågan på ekologiska viner  
och öl har ökat och i Alkos urval finns drygt 200 olika att välja mellan.  
Fråga mer av våra sakkunniga försäljare eller gå in på alko.fi/ekologisk


