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ret 1998 verkar inte speciellt avlägset. Men om man försöker 
komma ihåg vad som hände i ens eget liv för 13 år sedan, märker 
man att det ändå har gått ett tag sedan det året. Det var på den 
tiden intresset för vinhobbyn helt tydligt började öka här i landet. 
Kunskapstörsten stegrades, och man började efterfråga vinkurser 
också på Alko, då företaget var känt som en opartisk aktör.  

Samtidigt hörde man sig för om det vore möjligt att få tidningen Etiketten 
hem i posten. Det var på den grunden Etikettklubben uppstod. 

ETIKETTIKLUBBENS grundval var äktenskapet mellan mat och dryck,
och det förbundet har hållit. Söket efter läckra kombinationer har varit 
ett centralt innehåll i klubbens medlemsbrev och på dess medlemssidor, 
och av alla kurser har kursen om hur man matchar vin och mat varit en 
fixstjärna redan i åratal. 

ÄVEN OM KUNSKAPEN om vin och om hur vin kombineras med mat har ökat, 
har snobberiet enligt mina iakttagelser minskat på bekostnad av ett mera 
avspänt förhållande till ämnet. Man vill fortfarande bygga på sina kunskaper, 
men när kunskapen skall tillämpas i praktiken vågar man ta sig större friheter 
än förr. Smaknyanserna hos ett vin kan ge upphov till konversation, men 
ett enda riktigt svar finns inte, och man får ha en avvikande åsikt. 
”Den egna smaken avgör”, som varit kursledarnas mantra, ser glädjande 
nog ut att sakta tas upp av konsumenterna.

”En informell och trevlig kväll”, summerade en deltagare på Etikettklubbens 
höstliga kurs om vin och mat. Läs mera om stämningarna på kursen på 38–39.
  
Smakrik vinter!

Sari Karjalainen

Kunskap utan stress

Från chefredaktören
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Rusmedelsstipendium
överläts till Lahtis

Föreningen Nuori Suomi och Alko belönade friidrottssektionen inom idrotts-
föreningen Lahden Ahkera med ett stipendium värt 3 000 euro. Stipendiet, 

som är en erkänsla för det förebyggande arbetet inom idrotten, förverkligas i 
form av ett veckoslutsläger. Stipendiet överläts i början av oktober i Helsingfors 

i samband med ett landsomfattande seminarium kring kvalitetsprojekt för 
idrottsföreningar. Föreningar som uppfyller kvalitetsprojektets krav kallas på 

finska Sinettiseurat, sigillföreningar.
”Vi vill uppmuntra högklassiga föreningar inom ungdomsidrotten till diskus-

sion och till att komma överens med idrottarna, tränarna och föräldrarna om 
åtgärder för att förebygga drog- och alkoholmissbruk bland ungdomarna. 

Vi välkomnar också diskussion om hur man kan öka medvetenheten om rusme-
del hos unga idrottare”, sammanfattar Maritta Iso-Aho , direktör vid Alko med 

ansvar för bolagets samhällskontakter, syftet med stipendiet.

Stipendiet mottogs av Elisa Hakamäki och Matti Hannikainen vid Lahden Ahkera. 

ALKOS DONATION 
ÅSTADKOMMER MYCKET 
Alkos bolagsstämma beslutade år 2010 
att donera 2,5 miljoner euro av företagets 
vinstmedel till att minska alkoholskador. 
Donationerna riktades till universitet med 
alkoholmedicinsk forskning eller utbildning 
i missbrukarvård. 

I oktober 2011 arrangerade Alko och 
Institutet för hälsa och välfärd THL ett 
seminarium i Helsingfors, där universiteten 
och högskolorna presenterade sina 
forskningsplaner och redan genomförda 
projekt.

Även om alkoholen är ett betydande hot 
mot folkhälsan är forskningen och vårdut-
bildningen kring den rätt så begränsad.
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Solja Niemelä planerar och genomför med hjälp 
av Alkos donation utbildning i missbrukarvård för 
medicine studerande vid Åbo Universitet.
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FRIIDROTTARNA I SAMARBETE MED NÄRPOLISEN
Friidrottssektionen inom den i Lahtis verksamma idrottsföreningen Lahden Ahkera iakttar absolut nolltolerans 
i fråga om droger, alkohol och mobbning. Varken barnens föräldrar, tränare, idrottare eller föreningens ledning 
uppträder påverkade vid träningar eller på tävlingsresor. 

Med hjälp av föredrags paketet Urheilija 24 h sprider Lahden Ahkera kunskap om sportiga levnadsvanor i 
samband med säsongsöppningar och läger. Mobbning åtgärdas direkt.

”I våras hade vi ett effektivt samarbete med polisenheten för Päijänne-Tavastland. Med en turné till tio skolor 
nådde vi cirka 2 000 barn. Vi mätte med radar hur snabbt barnen sprang, och samtidigt pratade vi om mobb-
ning och om en livsstil utan droger och alkohol”, berättar Matti Hanni kainen, ungdomschef vid Lahden Ahkera.
Lahden Ahkera och när polisen kommer att fortsätta med samarbetet. 
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Firar man  
lillajul på annat 
sätt än förr? 
Sättet att fira lillajul 

har förändrats med 
åldern, arbetsläget 
och livsskedet. 
Häftigt fästande har 
givit vika för mjuka 
umgängesformer. 
Numera sätter jag 
värde på trevlig och 
lugn samvaro i stället 
för hålligång inpå småtimmarna. Till 
exempel i fjol gick vårt sällskap först på 
teater där vi såg en givande föreställning, 
och efteråt åt vi en förträfflig supé. 
Hemma var vi i god tid före midnatt.

För min del ändrades 
sättet att fira lillajul 
när jag började jobba 
på ett tyskt företag.
Min arbetsgivare 
satsar ganska mycket 
på lillajulsfirandet. I 
fjol tillbringade vi två 
dagar i Salzburg där 
vi samtidigt firade 

bolagets jubileum. Där uppträdde bland 
annat en soulorkester från USA. Tyskarna 
uppträder mycket hövligt på fester, liksom 
också personalen från andra europeiska 
länder. Alkoholbruket är återhållsamt, 
och jag har aldrig sett någon som varit 
berusad. Alkohol dricks främst till maten, 
och senare på kvällen tar man några öl 
eller drinkar.

Anu Halme, 46, 
företagare i 
kommunikations-
branschen

Jani Sauranen, 36, 
försäljningschef 

Webbpolis valdes 
till Årets polis

Webbpolisen Marko Forss har valts till Årets polis 2011. 
Årets polis väljs av Helsingfors juniorhandelskammare, Finlands  
Polisorganisationers Förbund och Polisstyrelsen. Vid valet lades  
den här gången vikt vid polisens förebyggande verksamhet och  

avslöjande av brott på internet, speciellt i sociala media. 
Alko har understött valet av Årets polis i omkring 20 år 

och är därmed en av de sponsorer som längst har varit 
med om att stöda projektet.

Marko Forss är Årets polis. 
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NY MÄRKNING VISAR 
VAROR MED CERTIFIKAT 
FÖR ETISK HANDEL
Alla varor med märkningen 
”Etisk handel” i Alkos sortiment 
har internationellt Rättvis 
handel- eller Fair for Life-certi-
fikat. Du hittar de här varorna 

Varor med certifikat för etisk handel kan 
hittas lätt i butikerna.
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med vägledning av den 
turkosblå hyllmärkningen. På 
prislappen anges dessutom, 
vilket av de två certifikaten
varan har tilldelats.

Grundtanken med etisk han-
del är att småproducenterna 
och arbetarna i ursprungslan-
det betalas en rättvis ersättning 
för sin arbetsinsats. I Alkos stan-
dardsortiment ingår nu redan 
över 20 varor med märkningen 
Etisk handel. Listan över de här 
varorna ser du lätt också 
på webbsidorna på adressen 
alko.fi/rattvisemarktavaror. 
Ytterligare information finns 
också på reilukauppa.fi och 
fairforlife.net.
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De tusen 
vinernas land 

TEXT MARKO PASANEN
FOTO GETTY IMAGES, SIMEPHOTO, 
CORBIS OCH RIITTA SOURANDER

Utsikt över Barcelona. 
Katalonien hör till de 
östligaste vinregion
erna i Spanien.
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Spanien har nästan 
obemärkt blivit en 
producent av trendiga 
viner. Då man stiftar 
närmare bekantskap med 
landet framgår det att 
dess nyansrika vinkultur 
ständigt är på jakt 
efter det nya.

Spanien gjorde sig 
känt för sina rödviner. 
De är fortfarande 
mycket populära, 
också i Finland.
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panien har de flesta vinbevuxna hektaren 
i världen och över 6000 kvalitetsvins
producenter. Ändå är rödvin från Rioja 
det första tanken går till då spanska viner 
förs på tal. Och inte utan orsak. De robusta 
rödvinerna på druvan Tempranillo är – då 
de är som bäst – flotta personligheter med 
sina lädertoner. De har länge utgjort rygg
raden i de spanska vinernas renommé.

 Som erkänslan för en konsekvent kva
litet har Riojaregionen tilldelats klassificering
en DOCa, Denominación de Origen Cali ficada, som 
bara två områden i Spanien har rätt till. Tempra
nillo är för Rioja vad Pinot Noir är för Bourgogne 
eller Sangiovese för Toscana – en imponerande mång
facetterad druva som ger lysande och matvänliga 
viner. Riojavin sitter perfekt i den lokala, robusta mat
kulturen, där det ofta vankas till exempel kött, korv, 
potatis och paprika.

Att hitta två helt likadana riojavin är närapå omöjligt. 
”Rioja har klarat av att förnya sig”, lyder Manuel 

Mugas förklaring till varför området är så populärt.
Han häller upp smakprover av det egna vinhusets 

rosé, vars tidigare årgång har erhållit de flesta Parker
poäng ett spanskt vin någonsin har fått. Huset tillverkar 
också cava. Muga tipsar att vinet är speciellt bra till pata
negra, torkad skinka av svart iberisk gris.

Rödvinerna är förvisso flaggskeppen för vin huset 
Muga, och på 2 000talet har de ofta antastat vin
världens internationella spets. Manuel Muga samman
fattar hemligheten bakom framgången så här:

”Man förstår att utnyttja de olika klimattyperna och 
använder ek med omdöme. Eken skall finnas i bak
grunden, inte i förgrunden av ett vin.”

Tidigare var det inte ovanligt att rödviner från Rioja 
lagrades i amerikansk ek för att de skulle få avrundade 
vaniljtoner. Dagens trender föredrar fransk ek, som 
framhäver den friska fruktig heten hos Tempranillo.

 
En omväxlande region
Även om Rioja visar upp en gemensam front, rymmer 
regionen – som är bara dryga hundra kilometer 
i diameter – såväl atlantiskt som kontinentalt och 
mediterrant klimat. Jordmånen varierar från kalk
rika jordarter i norr till sandigare lerjordar i söder. 
De här variablerna ger upphov till riojavarianter som 
passar överraskande många smakriktningar.

Manuel Mugas stil resulterar i viner menade att 
samman föras med god mat. Vinerna åldras med 
värdighet. När Manuel Muga presenterar gårdens vi
ner hänvisar han ofta till Bordeaux och Bourgogne, 
som för att visa respekt för Riojas historia. I slutet av 
1800talet stannade vinlusens framfart för en stund 
upp i Pyrenéerna, och många franska vinodlare som 

8 ETIKETTEN 4/2011

Mireia Torres är 
ett fint exempel 
på tradition och 
förnyelsekraft 
inom den spanska 
vinindustrin.

Också arkitekturen
lever i tiden. Ovan 
Torre de Gas 
Natural i Barcelona. 
Till höger en bit av 
himlen sedd från 
en innergård 
i Sevilla.
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fått sina vingårdar ödelagda flyttade över gränsen till 
Navarra, Rioja och Katalonien med sitt kunnande i 
bagaget. Regionerna har förvaltat arvet efter dem med 
förstånd.

Duero och Priorat
Cirka tvåhundra kilometer sydväst om Rioja ligger vin
regionen Ribera del Duero, vars renommé har kämpat 
upp sig så att den vid millennieskiftet låg jämsides med 
Riojas. Vinerna, som också de görs på Tempra nillo, 
nådde legendariska dimensioner uppburna av först
klassiga producenter såsom Vega Sicilia och Pingus. 

Under de senaste åren har ståhejet kring vinregionen 
lagt sig, men Ribera del Duero är fortfarande en av Spa
niens främsta regioner för kvalitetsvin. Det här vittnar 
också om vinindustrins förmåga att ständigt hitta nya 
regioner och druvor, och att skapa metoder med vilka 
de ges en form som tilltalar konsumenterna.

Det senaste exemplet på fördomsfritt tänkande 

är vinområdet Priorat i södra Katalonien, som vid si
dan av Rioja är det andra området i Spanien som har 
beviljats DOCaklassificering. Det idylliskt sköna 
land skapet är så svårtillgängligt att det i praktiken är 
omöjligt att mekanisera vingårdarna.

Den sura skifferjorden är ett så kärvt växtunderlag 
att vinstockarna tvingas borra ner sina rötter ända till 
25 meters djup. Dessutom är växtperioden obönhör
ligt het.

Kombinationen låter så utmanande att man inte 
skulle tro att en enda producent med minsta tanke på 
lönsamhet skulle våga sig på ett försök.

Mireia Torres representerar det femte ledet av 
vinmakare i familjen, som är en av kraftkällorna i 
den spanska vinproduktionen. Vingården i Priorat är 
Mireias ögonsten.

”Att odla vin i Priorat ställer sig onekligen dyrt”, 
medger Mireia Torres. ”Om man försöker få ut en stor 
skörd går det så att druvorna helt enkelt inte mognar.”

4/2011 ETIKETTEN 9

ALLT MER EKOLOGISKT
På René Barbiers vingård i 
Penedès övergick man år 2005 
till att bekämpa skadeinsekter 
med feromoner som påverkar 
fortplantningsbeteendet hos 
skadeinsekterna. 

”Alla kommer att gå över 
till det här, och den kemiska 
bekämpningen kommer att 
upphöra”, förutspår förvaltaren 
Sebastià Raventòs.

På Barbiers vingård används 
inte heller längre konstgödsel, 
och erosionen kontrolleras 
genom att plantera säd mellan 
raderna av vinstockar.

Lyckad ekologisk odling krä-
ver friska och motståndskrafti-
ga vinstockar. Barbier använder 
över 70-åriga vinstockar. För 
att underleverantörerna inte 
skall plantera nya vinstockar 
bara för att få en större skörd, 
betalar vinhuset Barbier också 
ett bättre pris för druvor från 
gamla vinstockar.

Manuel Muga i Rioja 
Alta skapar matviner 
som återspeglar 
regionens jordmån 
och historia.

Det här provningsrummet
skall man sent glömma. 
Det finns i Rioja på 
López de Heredias 
vingård.

Den gamla och den nya tiden möter varandra 
fördomsfritt på den här vingården i Barbastro.
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KYCKLINGLÅR MED PICADA
För 4 personer

Katalansk Picada är en läcker kryddpasta 
som används i matlagningen, och varje 
kock har sitt eget recept. Några bitar 
mörk choklad ger picadan en smak-
nyans som för tankarna till mexikansk 
mole, men utan dess eldighet.

• 8 – 12 kycklingklubbor 
• salt, svartpeppar ur kvarn
• 1 lök
• 3 vitlöksklyftor
• ca 3 msk olivolja
• 1 burk (400 g) hela skalade tomater
• ¼ tsk saffran
• 4 dl hönsbuljong
• ½ dl torr sherry
• 1 lagerblad
• (2 tsk rivet apelsinskal)
• några kvistar timjan

Kryddpasta:
• 2– 3 vitlöksklyftor
• ca 2 dl matolja
•  1 skiva rostat ljust lantbröd

utan kanter
•  1 dl rostad malen mandel
• ⅓ tsk saffran 
• 1 tsk kanel
•  ca 30 g riven mörk choklad med 

minst 70 % kakaohalt
•  några kvistar finklippt persilja
• salt, svartpeppar ur kvarn

1. Torka av kycklingklubborna med 
hushållspapper. Salta och peppra. 
Skala och finhacka löken.
2. Bryn klubborna i olja i en gryta tills
de är gyllenbruna. Tillsätt lökhacket 
och stek ytterligare ca 1 minut.
3. Tärna tomaterna och tillsätt dem 
i stekpannan med sitt spad. Tillsätt 
hönsbuljongen, sherryn, lagerbladet och, 
om du önskar, det rivna apelsinskalet. Ge 
blandningen ett uppkok. Tillsätt timjanen 
och lägg på locket. 
Låt kycklinglåren sjuda på låg värme 
ca 25 minuter eller tills klubborna 
är nästan genomkokta.
4. Gör kryddpastan. Skala och krossa 
vitlöken. Fräs den i en stekpanna. 
Häll vitlöken med stekfettet i en mixer 
och tillsätt brödet, mandeln, kryddorna 
och den rivna chokladen. Kör till en 
pasta. Tillsätt vid behov mera olja.
5. Skeda ut blandningen bland kyckling-
klubborna och låt rätten koka ytterligare 
ca 15 minuter eller tills klubborna är 
genomkokta. Krydda med persilja, salt 
och peppar. Servera rätten med kokt ris.

TEXT SANNA KEKÄLÄINEN
FOTO LAURA RIIHELÄ
DRYCKFÖRSLAG ALKO
KÄRL FOTOREKVISITA

I stället för kycklingklubbor 
kan rätten också göras på 

kycklingfiléer, hare eller grisfilé. 
Mandeln kan ersättas med 

till exempel valnötter.

Till kycklingklubborna 
går till exempel ett 

frodigt och fylligt rödvin 
från Priorat. Också 

katalansk tempranillo, 
cabernet sauvignon 
eller kryddiga och 

bäriga blandningar av 
de två kan vara fina 

följeslagare till den här 
rätten. Bra alternativ på 
ölsidan är mörk, fruktig 

ale och mörk porter 
med chokladtoner.

Dryckförslag:
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I Priorat kan en normal skörd vara så liten s om 
500 liter per hektar. Men de knappa skördarna på de 
högt belägna växtplatserna ger druvor med otroligt 
koncentrerad must, som jordmånen har givit friska 
syror och mineraliska aromer. Resultatet är stora viner, 
som tack vare sina syror ändå passar också till lätt kött, 
såsom gris.

Positiva pärlor
Priorat är dock inte den enda framgångshistorien  
i Katalonien. Penedès på den katalanska sydostkus
ten är landets största producent av cava. Här residerar 
jätteproducenterna Codorníu och Freixenet, av vilka 
den senare på drygt hundra år har blivit världens största 
producent av mousserande vin, mätt med produktions
volymen. 

Prestationen är inte helt oansenlig då man beak
tar att cava tillverkas med samma traditionella metod 
som champagne. Bolaget använder sig till och med av 
kontrollerad vildjäst, och sedan bottensatsen har 
avlägsnats står en noggrant avvägd dosage i turen för 

husets olika produkter. Dosage är arbetsmomentet där 
den tomma volym som uppstått i buteljen efter botten
satsen, ersätts med basvin eller  – för söta varianter – 
med sockerlösning.

”Med en produktionsvolym i den här klassen är det 
viktigaste att ha en fungerande vision, som man sedan 
måste kunna förverkliga konsekvent”, säger Freixenets 
exportchef Xavier Flores.

Receptet ser ut att fungera, för de friska cavorna, 
menade att drickas unga, har erövrat hela världen.

”Här i Katalonien är cava en matdryck, men på annat 
håll är det också en populär festdryck.”

Med sina mjuka syror passar cava förutom till fisk 
också till milt kött och fågel.

För att visionen inte skall spåra ur är det bra att ha ett 
levande förhållande till historien. Trots att bolaget pro
ducerar närapå 250 miljoner buteljer mousserande vin 
om året, har man bevarat vingården och huset där bola
gets grundare inledde verksamheten år 1889. Den lilla 
gården producerar fortfarande en handarbetsbetonad 
boutiquecava med namnet Casa Sala.

”
Här i Katalonien är cava 
en matdryck, men på 
annat håll är det också 
en populär festdryck.”  
Xavier Flores

4/2011 ETIKETTEN 11

Förvaltaren Sebastià Raventòs 
följer med och för statistik 
över skadeinsekterna på Rene 
Barbieris vinodlingar.

Den lättilgängliga 
och förmånliga cavan 
har erövrat världen.

Eken har en viktig roll i 
riojavinerna. Muga är 
ett av de få vinhusen 
som fortfarande 
tillverkar ekfat.
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Produktionsanläggningen för bolagets huvud
produkter har däremot förkrossande dimensioner. 
Över Xavier Flores huvud tornar en kyltank på 
600 000 liter som en jättesilo. Den representerar sista 
skriket inom teknologin.

”Vinsyrans salter stabiliseras vid minus fyra grader 
inne i tankarna. Då blidas det mindre av vinsten”, för
klarar han.

På ett annat ställe staplar en stor finmekanisk robot 
buteljer, försiktigt en åt gången.

Den effektiva produktionsteknologin avviker från 
småproducenternas källarromantik, men förklarar 
fint det förmånliga förhållandet mellan cavans pris och 
kvalitet. Här kan också besökarna delta i guidade rund
turer i ett litet tåg med öppna vagnar, som cirkulerar 
i det oändliga systemet av vinkällare.

Överraskningar i sikte
Spaniens rikedom ligger i mångfalden – det finns gott 
om lokala druvor och olika växtförhållanden. Det finns 
också gott om ambitiösa vinproducenter, som sam
tidigt håller fast vid sina traditioner och fördomsfritt 
söker nya spår. E

Det har gått för vindistriktet 
Priorat som för Ribera del 
Duero: när vinerna har blivit 
förmånligare har intresset för 
regionen svalnat något. 

Kvalitetsmedvetna vinkän-
nare följer nu med Galicien 
i Nordostspanien. Regionens 
högklassiga vita  rías baixas-
viner är fortfarande relativt 
dyra. På observationslistan 
för vitviner är också Rueda, 
vars verdejoviner har tjusat 
vänner av sauvignon blanc.

Ett rödvinsområde som 

blivit trendigt är Toro, 
i närheten av Duero. Man 
tror att vinet förenar de bästa 
sidorna hos Rioja och Duero. 
Ett annat trendområde är 
Jumilla i Sydostspanien, där 
de karga förhållandena och 
gamla vinstockarna har givit 
några fullträffar.

”Spaniens styrka ligger 
i dess fina, rena druvor”, 
uppskattar Isabelle Brunet 
på vinbaren Monvinic 
i Barcelona. Vinhandelns 
facktidskrift Mercados del 

Vino y la Distribución utsåg 
för någon tid sedan Brunet till 
den bästa sommelieren  
Spanien. 

Hon påminner att mark-
nadstrenderna inte ger en 
pålitlig bild av kvalitetsnivån, 
även om de kan tipsa om 
områden där något intres-
sant pågår.

Som hotbilder för landets 
vinindustri ser hon använd-
ningen av ny ek, och den så 
kallade parkeriseringen. 
Termen syftar på att 

vin husen utvecklar sina 
produkter i en riktning som 
motsvarar det som auktorita-
tiva vinkritiker föredrar.

Isabelles trendtips till dem 
som planerar en Spanien-
resa är de oekade garnacha-
vinerna som produceras 
norr om Rioja. Hon vinkar 
också om de friska röd-
vinerna från de högt belägna 
vingårdarna i Galicien. Enligt 
henne påminner vinerna om 
carbernet franc från Loire.

Spanska vintrender

Aktuella vinområden i Spanien är bland 
annat Priorat och Navarra, uppskattar 
Isabelle Brunet, som har valts till den 
bästa somellieren i landet.

Etiketti.fi
Läs mera om spanskt  

vin (på finska) etiketti.fi/
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IMPRESSA Z7 One Touch – du är endast ett knapptryck ifrån den perfekta koppen nymalet kaffe, vare sej du önskar en ristretto, 
klassisk espresso, en fylligt skummande cappuccino eller en latte macchiato. Kaffeutloppet glider smidigt uppåt för höga 
latteglas och neråt för traditionella espressokoppar. Medan du avnjuter en utsökt kopp av aromatiskt kaffe får dina ögon vila 
på de smidiga linjerna av denna eleganta schweizare. Dess borstade aluminium och exceptionella egenskaper får även världs-
stjärnan Roger Federers godkännande. JURA – If you love coffee.

’Perfekt kombination 
av teknik och passion – 

låter bekant...’

www.mtoy.jura.com 
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Kvällen inleds med 
en välkomstskål. Här 
skålas det i rödvin. 
När kölden knäpper 
i knutarna kan entré-
drycken vara glögg 
eller någon annan 
het dryck. På bilden 
från vänster Eduardo 
Domingues de Jesus, 
Riikka Ahtiainen, 
Huyen Chu och Mike 
Klyszeiko. 

TEXT ANU PIIPPO 
RECEPT OCH FOTOARRANGEMANG SANNA KEKÄLÄINEN
FOTO LAURA RIIHELÄ
DRYCKFÖRSLAG TAINA VILKUNA / ALKO
GLAS OCH KARAFF ALKO, ÖVRIG FOTOREKVISITA STOCKMANN
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På kalas 
med knyte

Fyra människor, fyra kulturer, fyra recept. 
Det är ingredienserna för en fyra världarnas 
dukning, där samtalsämnena inte tar slut.
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MERLOTLAMM
för ca 6 personer

• 1 lammstek ca 2 kg
• salt

Marinad:
•  1 dl merlot eller annat rödvin
• 1 dl sojasås 
• 1 dl torrt vitvin
•  4 skalade och krossade 

vitlöksklyftor
•  1 ⅓ dl finhackad färsk oregano  

eller 2 msk torkad oregano
•  2 msk finhackad färsk 

rosmarin
• 1 msk grovmalen svartpeppar

 
1. Sammanslå alla marinadingredi-
enserna.  Marinera steken i kylskåp 
6–24 timmar. Vänd på steken några 
gånger under marineringen. Tag ut 
steken i rumsvärme cirka en halv 
timme före den skall stekas. Gnid in 
salt i köttets yta. 
2. Värm upp ugnen till 175 grader.
Stick in en stektermometer i köttets 
tjockaste del, men så att den inte 
vidrör ett ben. Lägg steken i en 
ugnsfast form. 
3. Stek tills mätaren visar på 70 °C.  
En stek på ca 1 kg kräver ca 1 timme. 
Då är steken en aning rosa i mitten. 
Vid 75 °C är den genomstekt.

På sommaren kan vinmarinerat 
lamm med fördel grillas. Då 
kan man be kötthandlaren att 
förbehandla köttet så att det utgör 
en benfri platta. Denna grillas först 
i het grill tills den har tagit snygg 
färg, varefter den grillas färdig i 
svag värme. På vintern kan man 
göra samma sak i ugnen. Använd 
stektermometer för att undvika att 
köttet blir för torrt.

4. Vira in steken i folie och låt den dra 
sig 15 minuter. Skiva upp steken. 
5. Servera med grillade grön- och 
rotsaker, rostade vitlöksklyftor och med 
vitlökskryddat potatismos. Garnera 
eventuellt steken med rosmarinkvistar.

Dryckförslag:
Merlotlammets örter och vitlök går 
fint till en shiraz från Australien eller 
en något utvecklad tempranillo från 
Spanien. Lämpliga öl är mörk lager 
och smakrik ale.
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tiketten samlade matvänner från olika håll 
av världen. Resultatet var ett internationellt 
knytkalas, dit var och en kom med sitt bravur
nummer.

Huyen Chu från Vietnamn valde ett recept 
på fiskbullar. Hon hade knappt hunnit slå sig ner 
i Finland, då han för ett och ett halvt år sedan 
deltog i en kockkurs för invandrarkvinnor.

Under dagens lopp bekantade man sig med hur man 
bakar morotssemlor och muffins.

Huyen är förtjust speciellt i finländsk svamp och fisk. 
Hemma i hennes kök får fisksoppan en vietnamesisk 
smaknyans. De som först får smaka på soppan är hennes 
man som arbetar på ambassaden och deras två barn.

Fisk är en bekant ingrediens också i Vietnam, och fisk
bullar med risbrännvin är en klassisk vietnamesisk rätt.

Knytkalaset, som Huyen nu har blivit inbjuden på, 
är dock en mera sällsynt händelse i Vietnam.

”Det är vanligare att folk träffas på en restaurang. Pris
nivån på dem är mycket förmånlig”, förklarar Huyen.

Brasiliansk feijoada
En av gästerna har varit med om ett knytkalas i en favela,
en brasiliansk slum. Eduardo Domingues de Jesus 
kommer från ett medelklasshem i São Paulo, men har 
besökt favelor med sina vänner.

”Där åt vi feijoada, som hela grannskapet var med om 
att laga, berättar Eduardo.

”En kom med kött, en annan med bönor, en tredje 
med olja. Gryträtten gjordes på billiga ingredienser, 
och det torkade köttet kan lätt förvaras också i fattiga 
för hållanden. Att ingredienserna är ihopsamlade är 
hela idén med rätten!”

Köttgrytan feijoada har blivit något av en nationalrätt 
i Brasilien. Inte att undra på att Eduardos insats i knyt
kalaset är en feijoada, men kryddad på italienskt vis. De 
här intrycken plockade han upp under åren han arbetade 
som kock i Italien.

Nu skaffar Eduardo sitt levebröd i ITbranschen, även 
om familjen och musiken tar upp det mesta av hans tid. 
Hans orkester har lika mångsidiga ingredienser som en 

Huyen testar riesling. 
Vinet passar fint till 
hennes vietnamesiska 
fiskbullar.

Riikkas svamppaj väntar på att bli uppskuren. Eduardos val 
till knytkalaset var den brasilianska gryträtten feijoada.
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SVAMPPAJ  
PUSULA – COCCONATO
ca 10 bitar

Fyllning:
• 1 dl torkade kantareller
• ½ dl torkade fårtickor
• ½ dl fettfri mjölk
• 2 schalottenlökar
• 2–4 tsk rybsolja
• 1 burk  (200 g) crème fraîche
• 4 msk turkisk yoghurt
• 1–2 tsk salt
• 1 tsk socker
• 2 tsk balsamvinäger
• lite svartpeppar
• lite riven muskotnöt
• 1 ägg

Pajbotten:
• 100 g smör
• 1 ägg
• 1½ dl vetemjöl
• ½ dl semlemjöl
• 1 tsk bakpulver
• ½ tsk salt
• 1 tsk rybsolja

Till formen: 
•  1 klick smör 
•  2 msk skorpmjöl

Dessutom:
• 1 liten påse pinjenötter
• ca 2 msk olivolja 
• 2 tsk hasselnötsolja
• 1 tsk balsamvinäger
• ¼ tsk salt
• 1 kruka eller knippa rucola 

Avslutningsvis: 
• hasselnötsolja 

Den bekanta svamp-
pajen får en ny kick 
av rucola, pinjenötter 
och hasselnötsolja, 
vars smak gör sig 
ytterst fint med 
svamp. 

1. Nästan all torkad eller förbe-
handlad svamp kan användas i 
pajen.  Finhacka eller krossa svam-
pen. Blötlägg svampen i mjölk i 
minst 1 timme. Skala och finhacka 
schalottenlöken. Fräs lökhacket 
lätt i rybsolja.  Sammanslå alla 
fyllningsingredienserna och rör 
om lätt. Ställ åt sidan för en stund.
2. Gör degen. Rör samman smöret 
och ägget, som båda skall vara 
rumsvarma.  Rör i en annan skål 
samman mjölet, bakpulvret oh 
saltet. Sammanslå ingredienserna 
och tillsätt oljan. Smörj och bröa 
formen.  Tryck ut degen i formens 
botten och kanter. 
3. Grädda bottnen ca 12 minuter 
i 200 °C. Bred ut fyllningen på 
degbottnen och grädda vidare tills 
pajen är genomgräddad.
4. Rosta pinjefröna lätt i ugnen 
eller i en stekpanna. Blanda 
oljorna, vinägern och saltet i en 
skål. Vänd rucolan och pinjefröna i 
blandningen. 
5. Servera pajen ljummen. Lägg 
rucolablandningen på pajen och 
ringla hasselnötsolja över den 
strax före serveringen. 

Dryckförslag: 
Med svamppajens nötaromer 
fungerar en aromatisk, fyllig 
pinot gris till exempel från Alsace 
i Frankrike, eller en lätt ekad, 
smakrik chardonnay. Lämpliga 
öl är mörk lager och fruktig ale.
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VIETNAMESISKA 
FISKBULLAR
förrätt för 4 personer

•  300 g filerad, ljus, ben- och 
skinnfri fisk, t.ex. gädda, gös 
eller sik, eller en blandning av 
dessa

•  ¼ tsk salt
•  ½ tsk malen vitpeppar
• kallt vatten
• 150 g malet griskött 
•  1 tsk majsstärkelse, t.ex. 

Maizena
• 1 tsk bakpulver
• ¼ tsk salt
• 1 tsk malen vitpeppar
• 1 vitlöksklyfta
• ¼ schalottenlök
• 1 msk chilipulver
• 1 msk socker
•  2 msk finklippt färsk dill
•  1 msk fisksås (fish sauce), 

t.ex. Blue Dragon

Dippsås:
•  saften av 1 stor lime

eller citron
• 1 msk socker
• 1 msk fisksås
• 2 msk vatten
•  1 tsk finskuren färsk chili,

eller chilipasta
•  1 krossad vitlöksklyfta
• 1 tsk grovmalen svartpeppar

Till flottyrkokning:
• ca 1½ dl rybsolja

Till servering:
•  1  stor knippa finklippt dill, färsk 

mynta och färsk koriander

1. Salta och peppra fiskfiléerna.
Skär dem i bitar och kör dem i 
mixer till en grov massa. Blanda 
i så mycket vatten att du får en 
mjuk deg. Du kan också be din 
fiskhandlare att mala fisken.
2. Tillsätt det malda köttet. Rör ner 
majsstärkelsen och bakpulvret i 
massan. Tillsätt vid behov ytterligare 
vatten. Rör om väl. Salta och peppra 
lite till.
3. Skala och finhacka löken. Tillsätt 
hacket i massan. Smaksätt massan 
med chilipulver, socker, dill och fisk-
sås. Låt massan dra sig i kylskåpet 
omkring en halv timme.
4. Gör dippsåsen. Rör samman 
limesaften, sockret och fisksåsen 
grundligt. Låt dra i 5 minuter. Rör 
långsamt ner de övriga ingredien-
serna.
5. Forma fiskmassan till bollar av 
önskad storlek. Hetta upp oljan i en 
wok. Stek fiskbullarna ca 5 minuter 
eller tills de är vackert gyllengula. 

6. Garnera ett serveringsfat med 
dill. Lägg upp fiskbullarna på dillen. 
Servera med dippsåsen och örterna. 
Du kan, om du så önskar, servera 
vermiceller till fisbullarna.

Dryckförslag:
Till de vietnamesiska fiskbullarna 
med den skarpt syrliga limesaften 
och  de starka kryddorna och fettet 
från flottyren passar ett torrt eller 
halvtorrt vitvin med hög syra, såsom 
en riesling, albariño eller grüner 
veltliner. Ölvännen väljer en ljus 
lager med liten humlebeska eller 
ett veteöl med citrusaromer.

feijoada – den framför musik av bland annat J. Karjalainen 
och Bo Kaspers Orkester med bossanovans rytmer och 
sjungen på portugisiska.

Till den färgrika maten kan man dricka nästan vad som 
helst. Under en temakväll kan man mycket väl avnjuta en 
och annan brasiliansk cocktail till feijoadan. Den försikti
gare festdeltagaren håller sig till öl eller rödvin.

”Också juice på färsk frukt går utmärkt”, anmärker 
Eduardo.

Finländsk svamppaj
Italien har varit inspirationskälla också för Riikka
Ahtiainens kokkonst. I vardagslag leder hon utvecklings
projekt för restaurangkedjor. Från hennes kök kommer en 
svamppaj. Svampen har hon plockat kring stugan i Pusula, 
och hasselnötsoljan, som ger pajen den sista touchen, 
kommer från Cocconato i Italien. Byn i Piemonte i nord
västra Italien har redan länge varit familjens sommarort.

”Ofta har vi valt viner från Cocconatos omnejd till den 
här pajen, till exempel langhe rosso eller barbera d’asti. 
Också ett aromatiskt vitvin kunde vara ett bra val, med 
tanke på oljan”, säger Riikka.

Hon deltar regelbundet i knytkalas. Under studieåren 
bildades ett gäng som samlas till knytkalas några gånger 
om året. Som mor till ett spädbarn har Riikka fattat tycke 
också för brunchversionen av knytkalaset, med en tidtabell 
som är familjevänlig.

Vietnamesiska fiskbullar 
är lättlagade trots den 
långa ingredienslistan. 
De härliga bullarna görs 
på ljus inhemsk fisk 
och kan serveras till 
exempel som förrätt.
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Gnistan för knytkalas torde hon dock ha fått som 
barn.

”Det handlade förstås om godis. Jag insåg att det är 
bättre alla kommer med sina egna än att en äter av de 
andras”, skrattar Riikka.

Kaliforniskt lamm
Mike Klyszeiko har trots sina unga år hunnit se mycket
av världen. Han föddes i närheten av San Francisco, 
studerade vid Berkeley, tjänstgjorde sex år som marin
officer bland annat i Persiska viken och flyttade till 
Finland från San Diego.

Mike hävdar, att matlagning är det ena område där 
han är kreativ.

”Jag följer aldrig recept, varför jag inte heller någonsin 
bakar. Jag älskar dock matlagning, speciellt att grilla.”

Merlotlammet, som är Mikes insats på knytkalas
bordet, är ett bra exempel på vad han kan. Hemmavid 
lagar han rätten i föräldrarnas utegrill, helst omgiven av 
en massa släktingar och vänner. I Finland har receptet 
testats och funnits lyckat på svärföräldrarnas stuga i Ingå.

Man kan ha många åsikter om kreativitet. Åtminstone 
Mike har beröring med fenomenet i sitt arbete, där han 
hjälper finländska företag att få fotfäste i USA.

Också dryckesvalet kräver kreativitet. Mike har ärvt 
vinintresset av föräldrarna, och till lammet dricker han 
ofta viner från Kalifornien där han föddes. Ofta har han 
och hans finländska fru sällskap av en stor hop vänner, 
för Mike anser att umgänget är minst halva maten.

Ett internationellt förbund
När bordet är dukat med smaker på en så bred skala, 
är det bäst att också dryckerna är beredda på flerkamp. 
Vitvin som står för utmaningen är till exempel en friskt 
syrlig riesling, sauvignon blanc och grüner veltliner, 
oekad chardonnay samt fruktig pinot blanc och pinot 
grigio. De lämpligaste rödvinerna för ändamålet är 
medelfyllig och måttfullt ekad sangiovese, merlot och 
cabernet sauvignon.

Också bland öltyperna hittar man lämpliga drycker 
för knytkalasbordet. Alternativ värda att prova hittar 
man till exempel bland ljus och mörk lager, ale och pils. 
Om temat för knytkalaset är ett visst land eller en viss 
slags mat, till exempel Italien eller spanska tapas, kan 
man också välja dryckerna med respekt för temat.

De allra kraftfullaste vinerna är det bäst att lämna  
öppnade så länge måltiden varar, för de kan över skugga 
de lättare delikatesserna. Å andra sidan kan en över
raskande kombination ge nya upplevelser.

Kom ihåg att också reservera alkoholfria drycker och 
mycket friskt vatten. Det lönar sig att avtala redan i för
väg vem som kommer med vilka drycker. På ett inter
nationellt knytkalas får också dryckerna gärna komma 
från olika håll av världen.   E

FEIJOADA  – BRASILIANSK  
BÖNGRYTA MED KÖTT 
ca 12 portioner

• 500 g torkade svarta bönor
• 4 msk olivolja
• 2 stora lökar
• 200 g baconskivor
•  450 g rökt sidfläsk
• 2 tsk salt
• 3–4 lagerblad
• vatten
• 1 hel vitlök (alla klyftor)
•  450 g ytterfilé av gris i bitar 
•  450 g ”carne seca”, torkat 

saltkött
•  225 g färskkorv, t.ex.  chorizo
•  450 g rökt korv, t.ex. linguica

eller kielbasa eller små 
salamikorvar,  stora som 
en fingerspets

• ca 1 msk matolja

Till servering: 
•  kokt ris, sallad på tomat och 

lök, brässerad (savoj)kål med 
vitlök

1. Blötlägg och förväll de torkade 
bönorna enligt anvisningarna på för-
packningen. Kasta bort kokvattnet 
och spola av bönorna.

2. Strimla baconet och tärna sidfläs-
ket. Finhacka löken. Mät upp oljan 
i en gryta.  Fräs baconet, sidfläsket 
och löken. Tillsätt bönorna och rör 
om försiktigt. Låt stå några minuter 
på medelvärme. Tillsätt saltet och 
lagerbladen.
3. Häll i så mycket vatten att det 
står ca 4 cm över bönorna.  Lägg 
på locket och koka 40–60 minuter 
tills bönorna har mjuknat. Den 
ungefärliga koktiden anges på 
bönförpackningen. Om du använ-
der tryckkokare är koktiden ca 30 
minuter.  
4. Tag ⅓ av de mjuka bönorna åt 
sidan och kör dem till ett jämnt 
mos med stavmixer. Rör försiktigt 
ner moset i grytan med resten av 
bönorna
5. Skala och krossa vitlöken. 
Skär grisköttet, saltköttet och 
korven i bitar. Bryn dem på svag 
värme i olja i en stekpanna tills de är 
genomstekta.  Börja med de fetaste 
köttbitarna. Den brynta ytan ser inte 
bara trevlig ut, utan förhöjer också 
smaken.
6. Sväng ner köttet och korven 
bland bönorna. Långkoka på svag 
värme 1–10 timmar,  ju längre, desto 
bättre. 

Dryckförslag: 
Till den mustiga och smakrika 
feijoadan kan man servera finländsk 
svagdricka, en inhemsk motsvarig-
het till brasilianskt malzbier. Av alko-
holdrycker passar en rökig, smakrik 
sydafrikansk pinotage eller shiraz, 
eller ett libanesiskt syrah-blandvin. 
Lämpliga öl är en svartmuskig stout 
eller porter.

Feijoada är 
nationalrätt i Brasilien, 
och varje kock har 
sitt eget recept. Till 
grytan serveras kokt 
ris, bräserad savojkål 
med vitlöksolja och 
farofa, ett tillägg av 
rostat maniokmjöl.

Grytan kan göras på snart 
sagt vad slags kött som helst.

Till exempel ren- eller älgkött och 
lammkotletter fungerar fint.  
Köttmängden i receptet kan 
minskas och ersättas med 

till exempel paprika och 
andra rot- och 

grönsaker. 

29618014.indd   19 4.11.2011   11:24:55



20 ETIKETTEN 4/2011

Alkos ölvärld har nu blivit mera överskådlig. Indelningen i huvudöltyper 

och tydliga informationstavlor har ökat kundernas insikt om hur 

varierande smak öl kan ha, och vilken förträfflig matdryck det kan vara.   

Enligt kundresponsen har ölreformen, som genomfördes under årets 

lopp, motsvarat ett verkligt behov. Sortimentet och säsongerna kom-

mer att utvecklas också framöver, och butikspersonalens kunskaper 

kommer att växa i takt med kundernas krav.

Under den kommande vintern bjuder de mörka, maltiga och nyans-

rika ölen på en smakresa där valmöjligheterna garanterat räcker till. 

Av ölets huvudtyper presenteras nu de sista – stout och porter samt 

de fascinerande specialölen.

På bilden i bakgrunden från vänster lager, veteöl och stark
lager, i förgrunden körsbärsöl som är ett specialöl. Dryckerna har 
slagits upp i glas som har formgivits med tanke på ifrågavarande 
öltyp. De kan utmärkt avnjutas också ur ett universalglas för öl.
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AROMIEN VIVAHTEIKKUUS
NYANSRIKEDOM I AROMERNA

TÄYTELÄISYYS 
FYLLIGHET

Kevyt
Lätt

Raikas
Friskt

Vivahteikas
Nyansrikt

Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

Erittäin täyteläinen
Mycket fylligt

Täyteläinen
Fylligt

ALE

LAGER

VAHVA LAGER
STARK LAGER

PORTER 
& STOUT

VEHNÄOLUT
VETEÖL TUMMA LAGER

MÖRK LAGER

PILS
PILSNER

HUMALOINTI
HUMLEBESKA

Mieto
Liten

Keskiasteinen 
Medelstor

Voimakas
Stor

Erittäin voimakas
Mycket stor

TÄYTELÄISYYS
FYLLIGHET

Raikas
Friskt

Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Täyteläinen
Fylligt

Erittäin täyteläinen
Mycket fylligt

AROMIT
AROMRIKEDOM

Kevyt
Lätt

Vivahteikas
Nyansrikt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

Keltainen 
Gul

VÄRI
FÄRG

Kullankeltainen 
Gyllengul

Kupari 
Kopparbrun

Meripihka 
Bärnstensgul

Ruskea 
Brun

Tummanruskea
Mörkbrun

Musta 
SvartLagerit ovat raikkaita, tasapainoisia ja helposti lähestyttäviä. 

Kevyttä maltaisuutta tasapainottaa miedon aromaattinen 
humalointi.

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

LAGER 
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

TUMMA LAGER 
MÖRK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

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

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

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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tummaa suklaata.

Öl som får sin djupa färg och kraftiga smak av mörka maltsorter. 
De bjuder även på rostade toner av bröd, memma, kaffe och mörk 
choklad.

HUMALOINTI
HUMLEBESKA

Mieto
Liten

Keskiasteinen 
Medelstor

Voimakas
Stor

Erittäin voimakas
Mycket stor

TÄYTELÄISYYS
FYLLIGHET

Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Täyteläinen
Fylligt

Erittäin täyteläinen
Mycket fylligt

AROMIT
AROMRIKEDOM

Kevyt
Lätt

Vivahteikas
Nyansrikt

Keltainen 
Gul

VÄRI
FÄRG

Kullankeltainen 
Gyllengul

Kupari 
Kopparbrun

Meripihka 
Bärnstensgul

Ruskea 
Brun

Tummanruskea
Mörkbrun

Musta 
Svart

Raikas
Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

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

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

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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HUMLEBESKA
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Liten

Keskiasteinen 
Medelstor

Voimakas
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Erittäin voimakas
Mycket stor

TÄYTELÄISYYS
FYLLIGHET

Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Täyteläinen
Fylligt

Erittäin täyteläinen
Mycket fylligt
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AROMRIKEDOM

Kevyt
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Vivahteikas
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Bärnstensgul
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Tummanruskea
Mörkbrun

Musta 
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Raikas
Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt
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AROMIEN VIVAHTEIKKUUS
NYANSRIKEDOM I AROMERNA

TÄYTELÄISYYS 
FYLLIGHET

Kevyt
Lätt

Raikas
Friskt

Vivahteikas
Nyansrikt

Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

Erittäin täyteläinen
Mycket fylligt

Täyteläinen
Fylligt

ALE

LAGER

VAHVA LAGER
STARK LAGER

PORTER 
& STOUT

VEHNÄOLUT
VETEÖL TUMMA LAGER

MÖRK LAGER

PILS
PILSNER

HUMALOINTI
HUMLEBESKA

Mieto
Liten

Keskiasteinen 
Medelstor

Voimakas
Stor

Erittäin voimakas
Mycket stor

TÄYTELÄISYYS
FYLLIGHET

Raikas
Friskt

Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Täyteläinen
Fylligt

Erittäin täyteläinen
Mycket fylligt

AROMIT
AROMRIKEDOM

Kevyt
Lätt

Vivahteikas
Nyansrikt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

Keltainen 
Gul

VÄRI
FÄRG

Kullankeltainen 
Gyllengul

Kupari 
Kopparbrun

Meripihka 
Bärnstensgul

Ruskea 
Brun

Tummanruskea
Mörkbrun

Musta 
SvartLagerit ovat raikkaita, tasapainoisia ja helposti lähestyttäviä. 

Kevyttä maltaisuutta tasapainottaa miedon aromaattinen 
humalointi.

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

LAGER 
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

TUMMA LAGER 
MÖRK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

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

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

HUMALOINTI
HUMLEBESKA

Mieto
Liten

Keskiasteinen 
Medelstor

Voimakas
Stor

Erittäin voimakas
Mycket stor

TÄYTELÄISYYS
FYLLIGHET

Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Täyteläinen
Fylligt

Erittäin täyteläinen
Mycket fylligt
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Gyllengul
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Kopparbrun

Meripihka 
Bärnstensgul

Ruskea 
Brun

Tummanruskea
Mörkbrun

Musta 
Svart

Raikas
Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

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

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

HUMALOINTI
HUMLEBESKA

Mieto
Liten

Keskiasteinen 
Medelstor

Voimakas
Stor

Erittäin voimakas
Mycket stor
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Mörkbrun
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Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

PILS
PILSNER 
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

VAHVA LAGER
STARK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

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

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

HUMALOINTI
HUMLEBESKA
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Erittäin voimakas
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TÄYTELÄISYYS
FYLLIGHET

Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Täyteläinen
Fylligt
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Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

VEHNÄOLUT 
VETEÖL
Pintahiivaolut
Överjäst öl

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

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

HUMALOINTI
HUMLEBESKA
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Mörkbrun
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Raikas
Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

ALE
Pintahiivaolut
Överjäst öl

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

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

HUMALOINTI
HUMLEBESKA
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Keskiasteinen 
Medelstor
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Mycket stor
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Mycket fylligt
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Mörkbrun
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Raikas
Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

PORTER & STOUT  
Pintahiivaolut
Överjäst öl

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

Öl som får sin djupa färg och kraftiga smak av mörka maltsorter. 
De bjuder även på rostade toner av bröd, memma, kaffe och mörk 
choklad.

HUMALOINTI
HUMLEBESKA
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Liten
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Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

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

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

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.

HUMALOINTI
HUMLEBESKA
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Liten

Keskiasteinen 
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Erittäin voimakas
Mycket stor
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Täyteläinen
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Erittäin täyteläinen
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Mörkbrun
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Raikas
Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt
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AROMIEN VIVAHTEIKKUUS
NYANSRIKEDOM I AROMERNA
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PILSNER
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Erittäin voimakas
Mycket stor

TÄYTELÄISYYS
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Raikas
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Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Täyteläinen
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Erittäin täyteläinen
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Kopparbrun

Meripihka 
Bärnstensgul

Ruskea 
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Tummanruskea
Mörkbrun

Musta 
SvartLagerit ovat raikkaita, tasapainoisia ja helposti lähestyttäviä. 

Kevyttä maltaisuutta tasapainottaa miedon aromaattinen 
humalointi.

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

LAGER 
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

TUMMA LAGER 
MÖRK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

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

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

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

VAHVA LAGER
STARK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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lvärlden rymmer förutom huvud
öltyperna också en rad öl som inte 

låter sig placeras i de här klasserna, om 
det alls är någon idé i att ens försöka. 
I Alkos typklassificering utgör speciaölen 
en spännande grupp med öl från olika håll 
i världen. En del är mycket gamla lokala 
traditionsöl, medan andra är helt nya pro
dukter.

Belgien torde vara bäst känt för sina 
special öl. Nästan varje bryggeri har öl som 
har smaksatts med örter eller frukt. Öl har 
kryddats allt sedan urtid, men då humle 
blev den vanligaste kryddan i öl slogs de 
övriga kryddorna ut.

Öl med smaktillsatser kan användas 
bland annat som aperitif. Då många för 
första gången smakar på ett specialöl  ut
gör det en bra konversationsöppnare. Kan 
det här faktiskt vara öl? Javisst – men kan du 
gissa vad det är smaksatt med?

Benämningen fruktöl skvallrar om att 
man i de flesta fall bryggt ett öl med sed
vanliga metoder, men i något skede av pro

cessen har man tillsatt riktig frukt, saft
koncentrat eller arom. Korn innehåller öl 
alltid, det är utgångspunkten för alla öl, 
majs och risöl medräknat.

Varför klassificeras ölen? 
Man vet att en del av bryggerierna ogärna 
ser att deras öl klassificeras in i en öltyp. Vad 
behövs öltyperna alltså till? De bildar en be
greppsapparat som hjälper konsumenterna 
att förstå hur vid ölvärlden är, och att bestäm
ma sig för en vara som motsvarar den egna 
smaken.

Öltyperna är till hjälp vid valet av öl för 
matbordet. De gör jämförelsen mellan öl av 
samma typ meningsfull. De gör det lättare 
att förstå skillnaderna mellan öl som ingår 
i samma typ, och vad som förenar dem. För 
att ta ett exempel: porter är mörk och rostig, 
bocköl fylligt maltigt och veteöl som 
regel fruktigt.

Också bryggningsmetoden kan utgö
ra den gemensamma nämnaren. Då talar 
man om till exempel trappistöl, som alltid 

För dem som söker något speciellt
Öl från den ena ytterligheten till den andra.

Vintern närmar sig och lockar till att stifta 
bekantskap med mörkare och ovanligare ölsorter.
Presentationen av ölets huvudtyper avslutas med 
stout och porter samt ölvärldens specialiteter. 
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bryggs i samband med ett kloster och under  
uppsikt av trappistmunkar. Specialiteter 
på modet är också de ursprungligen tyska 
rökölen, som numera bryggs också på 
många inhemska bryggerier.

Säsongsölen, som bryggs bara vissa tider 
på året, utgör inte en till typen avgränsad 
grupp, utan det står bryggerierna fritt 
att skapa sina vinter och julöl. Det enda 
gemensamma kännetecknet för julöl torde 
förutom förpackningen med julmotiv vara 
att ölet är mörkt.
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Musta 
SvartLagerit ovat raikkaita, tasapainoisia ja helposti lähestyttäviä. 

Kevyttä maltaisuutta tasapainottaa miedon aromaattinen 
humalointi.

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

LAGER 
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

TUMMA LAGER 
MÖRK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

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

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

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

VAHVA LAGER
STARK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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Pehmeä oluttyyppi, jossa yhdistyy helppo nautittavuus ja tumman 
maltaan tarjoama aromaattisen makea maltaisuus. Tummat maltaat 
tuovat oluisiin hennon karamellisia, kahvisia ja suklaisia aromeja.

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

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

Öl med sötma i smaken. Alkoholstyrkan ger dem en rund karaktär. 
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Man kan också känna inslag av plommon eller kakao.
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Pintahiivaolut
Överjäst öl

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

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

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

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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Specialölen representerar mera sällsynta öltyper 
eller öl vars stil är svår att placera in i de allmänt 
kända öltyperna. Smaken på specialölen varierar 
från lätta öl med frisk syrlighet till starka öl med 
fyllig sötma.
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ortern utvecklades jämsides med 
den engelska industrin. I början av 

1700talet konsumerades en femtedel av 
landets ölproduktion i London, där portern 
sägs ha uppstått.  

Öldrickarnas favorit var dåförtiden en 
vara, som var en blandning av tre ölsorter. 
År 1722 utvecklade ett bryggeri ett öl som 
sammankopplade de tre ölens egen skaper 
så att man slapp det stökiga blandandet. 
Dessutom gick utskänkningen snabbare, 
vilket uppskattades bland arbetarna som 
ville skölja ner dammet. De bästa kunderna 
var bärarna, porters, som det nya ölet upp
kallades efter.

Så enligt legenden, i vilken man sena
re har blottat flera bristande punkter. Man 
vet inte med säkerhet ens vilka de tre ölen 
i blandningen var. Säkert är dock, att den 
ursprungliga portern inte var svart utan 
mörkbrun och rödaktig, och att de första 
storbryggerierna byggdes på den framgång 
portern hade.

Portern får en irländsk syster
Porter från London skeppades till Irland 
redan år 1750. Invånarna på den gröna ön 
tog nyheten till sig, och snart hade man ut
vecklat ett eget svart öl, stout. Skillnader
na mellan urporter och urstout har gått 
förlorade i historiens töcken, men begreppet 
stout sammankopplas fortfarande främst 
med irländskt öl. Traditionellt har stout 
också varit kraftigare är porter. 

Båda ölsorterna har ett brett register, 
från sött till torrt och från svagt till starkt. 
Stout har flera undertyper, såsom söt sweet 
stout, kraftfull imperial stout och till och 
med  oatmeal stout med inslag av havre.

Överraskande matgäst
Toner av rostad säd, en rik maltighet och 
fyllighet kännetecknar både porter och 
stout. Därför matchar de fint med vilt 
och andra kötträtter. Båda öltyperna kan  
ha aromer av gräddkola, kakao, choklad, 
lakrits och kaffe. 

Londons svarta guld
Porter och stout har mycket gemensamt.

Den här vinterns dukning av jul- och 
vinteröl är ett klassikernas fyrverkeri, 
som ackompanjeras av nio nyheter. 
Frågorna besvaras av Mika Kauppinen, 
varugruppschef för öl och cider på Alko. 

Vad är det som är utmärkande för ett 
vinteröl?
”Ett vinteröl bryggs på mörkare malt 
och till högre alkoholstyrka. Det känns 
i smaken, som är rundare och mera 
värmande, vilket ju är på sin plats med 
tanke på julmatens starka smaker.”

Vad är rätt serveringstemperatur 
för vinteröl?
”Många vill maximera ölets smak och 
aromer. Lager, stark lager och veteöl 
avnjuts lite svalare än ale och porter, som 
helst skall vara över 10 grader. På mat-
bordet stegras deras temperatur närmare 
rumsvärme, vilket tilltalar många.”

Ur vad slags glas bör man servera 
öl till julmaten?
”Man väljer ett vackert ölglas eller i nödfall 
ett rödvinsglas. Själv ställer jag fram ett 
högre och rakare ölglas till lager eller veteöl 
som serveras till förrätterna. Varmrättsölet 
serverar jag i ett tulpanformat aromglas. 
Utseendet och högtidligheten är viktiga då 

man dukar till fest, men man skall inte hel-
ler vara överdrivet allvarlig då det handlar 
om öl.”

Vilka är dina ölkandidater för julbordet?
”Till fiskbordet lager och veteöl. Till skinkan 
och lådrätterna juligt kryddad ale och 
strong ale, utan att glömma bockölen. 
Strong ale eller bock är himmelskt till 
skinka med eldig senap.”

Sortimentet upptar vetebock – 
vad slags öl är de?
”De är värmande och smakrika öl, som 
gjorda för kalla vinterkvällar, och mycket 
mångsidiga på julbordet. Tack vare sina 
citrustoner sitter de väl till det nordiska fisk-

Värmande�
vinteröl

Porter är utmärkt i marinader för älgkött, 
och värd att prova i marinader för lax. Ett 
överraskande par är stout och skaldjur, vars 
sälta klingar fint med ölets rosttoner.

Exotiska par kan man skapa också med 
chokladdesserter och mörkt öl, bara man 
har mod att para ihop mörk och stark 
choklad med ett tillräckligt smakrikt öl. Då 
ölet avslutar måltiden är en lämplig portion 
en deciliter per person.
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Musta 
SvartLagerit ovat raikkaita, tasapainoisia ja helposti lähestyttäviä. 

Kevyttä maltaisuutta tasapainottaa miedon aromaattinen 
humalointi.

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

TUMMA LAGER 
MÖRK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

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

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

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

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

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

Ale kännetecknas av söt fruktighet med inslag av karamell och ett 
rikt spektrum av aromer. De kan ha en mild smak av humlebeska 
eller en intensivt blommig humlekaraktär beroende på öltyp.
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Paahdetussa aromissa voi aistia myös leipää, mämmiä, kahvia ja 
tummaa suklaata.

Öl som får sin djupa färg och kraftiga smak av mörka maltsorter. 
De bjuder även på rostade toner av bröd, memma, kaffe och mörk 
choklad.
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eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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humalointi.

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

LAGER 
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

TUMMA LAGER 
MÖRK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl
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tuovat oluisiin hennon karamellisia, kahvisia ja suklaisia aromeja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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Mörkt malt ger ölet både färg och en kraftfull 
smak. Förutom toner av rostad säd kan man 
känna nyanser av bröd, memma, kaffe och 
mörk choklad.
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bordet, och tack vare sin starka karaktär 
kompletterar de den mustiga aromvärld 
som skinkan, den eldiga senapen och 
lådrätterna utgör.”

Hur skiljer sig julöl från vinteröl?
”Ofta främst med en annorlunda 
förpackning. Vinter- och julölen har ofta 
samma smakelement, men till julen har 
varorna ’juligare’ förpackningar.”

Glaset i förgrunden innehåller porter, en öltyp 
som presenteras på vidstående sida. I bak-
grunden från vänster pils, ale och mörk lager.

Etiketti.fi
Öltypspresentationerna 

som har publicerats i Etiketten 
under loppet av 2011 kan nu läsas 

också på tidningen Etikettis webbsidor 
(på finska). Först i serien presenterades 
de vårliga öltyperna mörk lager och ale. 
Sedan följde sommardryckerna veteöl 
och pils, och i höstens nummer lager 

och stark lager.

etiketti.fi/
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AROMIEN VIVAHTEIKKUUS
NYANSRIKEDOM I AROMERNA
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Musta 
SvartLagerit ovat raikkaita, tasapainoisia ja helposti lähestyttäviä. 

Kevyttä maltaisuutta tasapainottaa miedon aromaattinen 
humalointi.

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

TUMMA LAGER 
MÖRK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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Kevyttä maltaisuutta tasapainottaa miedon aromaattinen 
humalointi.

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

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

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

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

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

HUMALOINTI
HUMLEBESKA

Mieto
Liten

Keskiasteinen 
Medelstor

Voimakas
Stor

Erittäin voimakas
Mycket stor

TÄYTELÄISYYS
FYLLIGHET

Keskitäyteläinen
Medelfylligt

Täyteläinen
Fylligt

Erittäin täyteläinen
Mycket fylligt

AROMIT
AROMRIKEDOM
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Nyansrikt
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Tummanruskea
Mörkbrun
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Svart

Raikas
Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

VEHNÄOLUT 
VETEÖL
Pintahiivaolut
Överjäst öl

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

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

Ruskea 
Brun

Tummanruskea
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ALE
Pintahiivaolut
Överjäst öl

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

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

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

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

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

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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AROMIEN VIVAHTEIKKUUS
NYANSRIKEDOM I AROMERNA
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& STOUT
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VETEÖL TUMMA LAGER
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HUMALOINTI
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Meripihka 
Bärnstensgul

Ruskea 
Brun

Tummanruskea
Mörkbrun

Musta 
SvartLagerit ovat raikkaita, tasapainoisia ja helposti lähestyttäviä. 

Kevyttä maltaisuutta tasapainottaa miedon aromaattinen 
humalointi.

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

LAGER 
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

TUMMA LAGER 
MÖRK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

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

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

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

VAHVA LAGER
STARK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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AROMIEN VIVAHTEIKKUUS
NYANSRIKEDOM I AROMERNA
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Musta 
SvartLagerit ovat raikkaita, tasapainoisia ja helposti lähestyttäviä. 

Kevyttä maltaisuutta tasapainottaa miedon aromaattinen 
humalointi.

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

LAGER 
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

TUMMA LAGER 
MÖRK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

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

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

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

VAHVA LAGER
STARK LAGER
Pohjahiivaolut
Underjäst öl

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

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

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

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

HUMALOINTI
HUMLEBESKA

Mieto
Liten

Keskiasteinen 
Medelstor

Voimakas
Stor

Erittäin voimakas
Mycket stor

TÄYTELÄISYYS
FYLLIGHET
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Täyteläinen
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Erittäin täyteläinen
Mycket fylligt
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AROMRIKEDOM

Kevyt
Lätt
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Gul
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FÄRG

Kullankeltainen 
Gyllengul

Kupari 
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Meripihka 
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Ruskea 
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Tummanruskea
Mörkbrun
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Raikas
Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

ALE
Pintahiivaolut
Överjäst öl

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

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

Raikas
Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

PORTER & STOUT  
Pintahiivaolut
Överjäst öl

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

Öl som får sin djupa färg och kraftiga smak av mörka maltsorter. 
De bjuder även på rostade toner av bröd, memma, kaffe och mörk 
choklad.
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Mycket stor
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Tummanruskea
Mörkbrun
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Raikas
Friskt

Erittäin vivahteikas
Mycket nyansrikt

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

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

Hit räknas sällsynta öltyper det vill säga öl som är svåra att typdefiniera 
eller sortera efter stil. Smaken varierar från krispig, frisk och mild till fyllig, 
söt och stark.
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Erittäin voimakas
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Mörkbrun

Musta 
Svart

Raikas
Friskt
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Mycket nyansrikt
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Stout har en mild 
syrlighet och inger en 
sammetslen munkänsla 
som gör ölet till en ovan
ligt lyckad matdryck. 
Speciellt de lättare 
varianterna går till mat 
på en bred skala, från 
ostron till tiramisù.

En ypperlig 
följeslagare till stout är 
den klassiska pubrätten 
welsh rarebit. Den till 
utseendet för villande 
vardagliga, men genialt 
komponerade ostsmör
gåsen är en 
betagande vardags
delikatess avnjuten 
med ett glas stout.

WELSH RAREBIT
För 4 personer

4— 8 skivor lantbröd

Gratängsås:
• 2 msk smör
• 2 msk vetemjöl
• 2 dl mjölk
• 2 dl stout eller ale
• 200 — 400 g riven cheddarost
• ½ tsk senapspulver

eller 1 tsk dijonsenap 
• svart- eller kajennpeppar
• salt enligt smak
• 2 msk worcestershiresås
 

1. Smält fettet i en kastrull utan att 
bryna. Rör ut mjölet i fettet.
Tillsätt mjölken lite i taget under 
oavbruten omrörning. Värm 
blandningen på medelvärme i ca 
10 minuter tills såsen har tjocknat. 
Tillsätt ölet.
2. Lyft kastrullen från spisen och 
tillsätt den rivna osten lite i taget. 
Gratängsåsen får vara ganska 
tjock. Smaksätt med senaps
pulvret, pepparn, saltet och 
worcestershiresåsen.
3. Grilla ena sidan av brödskivorna 
knapriga.
4. Häll gratängsåsen på den
orostade sidan av skivorna. 
Gratinera under grillmotstånd tills 
ytan är vackert gyllenbrun.

I England har varje kock och 
varje pub sina egna knep för hur 

deras welsh rarebit görs. 
Till exempel Jamie Oliver spetsar 
sin version med chili. Portionen 

på bilden har gjorts enligt ett 
grundrecept på Anglesea Arms, 

en traditionell gastropub 
i  Chiswick, London.

Vardagsadel

TEXT MARKO PASANEN FOTO RIITTA SOURANDER
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Vilket vin blir en bra present?
Christopher Vivacqua arbetar i 
Alkokobutiken i Laune, Lahtis. 
Han är van vid att bistå kunderna 
i valet av presentvin.

TEXT ULLA MALMINEN FOTO JUHA SALMINEN OCH ISTOCK

Det finns många slags gåvogivare och mot
tagare, men det finns några urvalsgrunder 

med vars hjälp man kan sålla fram de lämpliga 
alternativen ur vårt sortiment. Först frågar jag kunden 
vad det lämpliga priset för gåvan är. 

Min följande fråga är om mottagaren föredrar 
rödvin eller måhända är en vän av vitvin. Visst finns 
det de som gillar båda, och då är det en bra idé att 
välja både ett rödvin och ett vitvin från till exempel 
samma land eller vingård. I en presentförpackning 
med fönster och plats för två buteljer blir de en flott 
present.

Ett vitvin kan ges sällskap också av ett rosévin, om 
rödvin inte tilltalar.

En erfaren vinentusiast uppskattar sannolikt ett 
mycket fylligt och tanninrikt rödvin samt ett mycket 
torrt eller halvtorrt vitvin. Till en yngre mottagare, 
eller någon med mindre erfarenhet av vinhobbyn, 
passar det bättre med sötare och lättare smaker. Till 
exempel ett sött eller halvsött mousserande vin är ett 
utmärkt val till en examensfest.

Jag vill ge en vinpresent till
min vän. Vad ska jag tänka på?

Också buteljens utseende har betydelse. En flott 
etikett ökar gåvans värde, och bildmotivet kan väljas 
enligt mottagarens intressen. Vi har tillfrågats till 
exempel om buteljer med bilder av hundar, katter, 
hästar och golfutrustning.”  E

Det finns söta och torra alternativ bland portvinerna. Portviner 
matchar fint med söta desserter och särdeles med choklad. 

Också ost är gott till portvin. Till exempel mjuka vitmögelostar såsom 
camembert är värda att prova. Min egen favoritkombination är blå
mögelost och pepparkaka som sällskap till portvin i juletider. 

Många följer traditionen att dricka konjak eller kaffe med desserten, 
men portvin är ett gott val för den som söker omväxling. Portvin är 
starkvin, så ett litet glas är nog.”

”

”

Jag är intresserad av portvin.
Vad kan man äta till vinet ?

På den här 
spalten

besvarar Alkos 
personal frågor 
kunderna ofta 

ställer.
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Kalendern
24.11 – 2.2

I vinterns hjärta

När årets fjärde nummer av Etiketten kommer 
ut i Alkobutikerna är det ännu en månad till jul. 
Tidningen och nätsidorna på adressen etiketti.fi 
erbjuder dock tips och läsning (på finska) också 
för hela januari. 

REDAKTÖR ANU PIIPPO FOTO GETTY IMAGES, LEHTIKUVA OCH ISTOCK
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SNÖTÄCKET
I fjol fick också Sydfinland ett 
bestående snötäcke redan 
i november. I väntan på hur 
vinterns snöläge blir kan man 
testa olika glöggrecept. Senast 
på nyårssidan lönar det sig 
att experimentera med glögg 
också i matlagningen. Läs mera 
om hur mångsidig glöggen är 
i tipshyllan i etiketti.fi.

Finland förklarade 
sig självständigt för 
94 år sedan.  Ofta är  
festdrycken på själv
ständighetsdagen 
mousserande vin, 
som mycket väl kan 
avnjutas till många 
maträtter. Vill man 
ha det speciellt fest
ligt, väljer man en 
champagne. I Alkos 
sortiment ingår över 
50 varianter. Kolla 
upp alternativen 
på adressen 
alko.fi/produkter.

JULKLAPPAR 
December går alltid 
fortare än man tror, 
så det lönar sig att 
börja jaga julklappar 
redan i november. 
En högklassig 
present från Alko är 
alltid en bra julklapp 
till t.ex. vinentusias
ten. På sidorna 32–33 
i den här tidningen 
presenteras några 
vintillbehör som säljs 
i Alkobutikerna. 
 

Tomasmäss var en viktig dag
i det lantbruksdominerade finska 
samhället, medan den yngre generationen 
känner dagen främst från Kustaa Vilkunas 
bok ”Vuotuinen ajantieto” som berättar om 
årets kretslopp i Bondepraktikans anda. 
Vad berättar akademikern och etnografen 
Vilkuna om Tomasdagen? ”Alla yttre 
förberedelser skulle vara avklarade då 
Tomas, julens apostel, anlände. Julfriden 
har nämligen också betytt lugn och vila 
från vardagsstöket.”

6.12

21.12

Årets sista Etiketten för oss in i juletiden och inleder det nya året.

 5 6  7 8 9 10 11

 19 20  21 22 23 24 25
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 26 27 28 29 30 31

alendern
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Rättelse I nummer 3/2011 angavs 1637 som Gustav II Adolfs dödsår. Det rätta året är 1632. 

Månget julbord dignar fortfa
rande under en hemstekt jul
skinka. Valet av vinet eller ölet 
till skinkan är värt sin tid, julen 
är ju en av årets höjdpunkter. 
En minneslista som underlättar 
valet har vi ställt upp på 
etiketti.fi.

CHOKLAD
Mellandagarna, tiden mellan
jul och nyår, är som gjorda 
för att fördjupa sig i julklapps
choklad och julklappsböcker. 
Choklad och vin passar ihop 
bara man minns några tum
regler. Läs mera på etiketti.fi.

William Shakespeares skådespel 
Trettondagsafton lär inte syfta 
till den kristna trettondagen 
utan till den karnevalistiska fest 
kvällen före trettondagen hade 
utvecklats till på Shakespeares 
tid. Hur som helst leder kom
edin oss till trettondagen, en 
av de dagar som sägs avsluta 
julen. Den här gången infaller 
trettondagen på en fredag.

JANUARI
Många inleder det nya året med en moralisk och 
fysisk upprustning – ökad motion och hälsosammare 
dryckes och matvanor. Saklig information om för
hållandet mellan motion och alkohol finns samlad 
på Alkos webbsidor på adressen alko.fi.
I avdelningen Alkohol och hälsa kan du via sök
funktionen läsa t.ex. broschyren ”Kost, motion och 
alkohol”. Broschyren fås också gratis i Alkobutikerna.

6.12

24.12

6.1
 
VID GRYTORNA
Vintriga gryträtter är Pipsa Hurmerintas 
favoriter – det är hennes smakminnen vi 
kan läsa om på sidan 41. En samling goda 
grytrecept finns i Alkos receptarkiv, som 
du når både genom Alkos och Etikettis 
webbsidor. I arkivet finns bland annat de 
efterfrågade recepten på drucken kyckling 
och Eicca Toppinens karelska stek.

Nästa 
nummer av

Etiketten	
utkommer

2.2

Nyårsaftonen är en tid för skummande och pärlande 
drycker. Till den stora festen rekommenderas vanligt
vis mousserande viner som tillverkats med den 
traditionella metoden, såsom spansk cava eller rent 
av champagne. Detaljerade rekommendationer finns 
på etiketti.fi/vinkkihylly. Mousserande drycker passar 
också utmärkt till ett buffébord med lätta rätter och 
till asiatisk mat.

31.12
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De unga önskar 
måttlighet 
av de vuxna

Ungdomarna har en negativ inställning till en berusningsinriktad dryckeskultur 
och önskar att de vuxna skall hålla sin alkoholkonsumtion måttlig. Det 

överraskande resultatet framkom i en undersökning A-klinikstiftelsen lät utföra.

TEXT MATTI REMES ILLUSTRATION MIKKO VÄYRYNEN FOTO JUHA SALMINEN
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-klinikstiftelsens projekt ”En glasskör barn-
dom” utredde i somras hur 12–18-åringar såg 
på de vuxnas alkoholvanor och på den fin-
ländska alkoholkulturen. I undersökningen 
kartlades också erfarenheter av olägenheter 

som orsakats av att de egna föräldrarna super.
Projektkoordinator Janne Takala vid A-klinik-

stiftelsen är överraskad av de resultat förfrågningen 
gav. De visade att de unga understöder en förändring 
av den finländska alkoholkulturen.

”De vuxna borde inte inbilla sig att ungdomen är en 
vild tid, som kännetecknas av en okritisk beundran av 
alkohol. De unga kom med överraskande hårda kom-
mentarer om föräldrarnas alkoholvanor.”

Fylla hör inte hemma i hemmet
Av undersökningen framgick att de unga inte förut-
sätter absolutism av föräldrarna. Av ungdomarna som 
svarade på förfrågningen godtar 82 procent en mått-
full alkoholkonsumtion till exempel på fester. Däremot 
anser de att fylleri inte hör hemma i hemmet.

”Föräldrarnas alkoholbruk leder till familjegräl, 
brutna löften och till att hemmets angelägenheter för-
summas, och det ger upphov till oro och ångest.”

Enligt Takala förmedlar svaren ett starkt budskap 
om att en förälders alkoholbruk inte alls är någon små-
sak med tanke på den ungas välfärd och utveckling.

Ju äldre den unga personen är, desto mer kritisk är 
inställningen till de vuxnas alkoholvanor.

”Det här kan bero på att den unga blir mera med-
veten om saker och ting med tilltagande ålder och 
erfaren het av den här frågan. En orsak kan också 
vara att föräldrarnas självkontroll sviktar när barnen 
blir större.”

Banbrytande utredning
I enkätundersökningen som utfördes av Talous-
tutkimus Oy intervjuades 841 ungdomar på olika håll 
i landet med hjälp av ett webbformulär. Åldersfördel-
ningen var från 12 till 18 år.

Ungdomars inställning till de vuxnas alkoholvanor 
har undersökts vetenskapligt bara i begränsad om-
fattning. Den undersökning A- klinikstiftelsen har 
gjort kring temat är betydelsefull också i internationell 
jäm förelse.

A-klinikstiftelsens VD Olavi Kaukonen uppskattar 
dock, att inställningen till alkohol håller på att utvecklas 
i en stramare riktning.

”På det här pekar till exempel undersökningar, enligt 
vilka berusningsinriktad alkoholkonsumtion ser ut att 
minska bland ungdomarna själva.”

De ungas kritiska inställning till de vuxnas alkohol-
vanor kan förklaras också med att en allt större andel 
av alkoholen numera dricks hemma.

”Tidigare var det vanligare att dricka alkohol 
på krog, utom ungdomarnas synhåll.”

Ungdomarna tycker att det skryts  
för mycket med alkoholbruk. Historier  
om supande anses inte vara roliga.”

”
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Suphistorier intresserar inte
Ungdomarna gillar inte heller en dryckeskultur och en 
pratstil som förhärligar fylla.

”De tycker att det skryts för mycket med alkohol-
bruk. Historier om supande anses inte vara roliga”, an-
märker Janne Takala.

Däremot anser de unga att föräldrarna skall ge saklig 
information om vilka effekter alkoholbruk har. Å andra 
sidan tvivlar de intervjuade ungdomarna att vuxna har 
tillräckliga kunskaper om vilka följder alkoholkonsum-
tion och berusning har.

Takala anser det också intressant hur ungdomarna 
förhåller sig till att låta dem smaka på alkohol i hemför-
hållanden. Nästan hälften av dem som svarade tyckte 
att ungdomar borde få smaka på alkohol för att lära sig 
använda alkohol rätt.

”Det här avviker från vad många sakkunniga rekom-
menderar.”

Janne Takala sam-
manfattar resultaten 
av undersökningen 
så att de unga vill 
se en förändring 
av den finländska 
alkoholkulturen.
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25 000 kunder
om året
För att kunna minska alkohol- och drogskador 
samt beroendeproblem behövs ständig utveck-
ling och forskning.

Det här en av de centrala uppgifterna för 
A-klinikstiftelsen, som grundades år 1955. Den 
allmännyttiga stiftelsens andra arbetsfält är att 
erbjuda vårdtjänster för missbrukare.

Öppen vård står till buds på A-kliniker och på 
ungdomsstationer. A-klinikstiftelsen driver också 
rehabiliterande verksamhet på akutvårdskliniker, 
på vårdhem och på socialsjukhuset i Träskända.

”25 000 människor omfattas årligen av 
vården. Också efterfrågan på webbtjänster som 
syftar till att minska alkohol- och drogskador 
efterfrågas allt mer. De har 70 000 — 80 000 
användare varje månad”, säger Olavi Kaukonen.

A-klinikstiftelsens landsomfattande verksam-
het finansieras huvudsakligen med stöd från 
Penningautomatföreningen. Servicen i vård- och 
rehabiliteringsenheterna finansieras med 
betalningsförbindelser som kommunerna och 
kommunalförbunden ingår.

Däremot fördömer de unga entydigt att någon köper 
alkohol till minderåriga. Bara 14 procent tycker att det 
vore förnuftigt att föräldrarna skulle köpa ut alkohol 
till ungdomar i högstadieåldern för att på så sätt bättre 
kunna övervaka deras alkoholkonsumtion.

De unga vill vädra sina känslor
26 procent av de unga säger sig ha upplevt olika slags 
negativa följder av att vuxna använder alkohol. Två 
procent av de unga lider av fortsatta problem

Ungdomarna anser att det vore viktigt att hitta någon 
vuxen som orkar lyssna, och som man kan tala i för-
troende om det som bekymrar en. Oftast går det att 
hitta någon sådan inom den närmaste kretsen. En fjärde -
del av de unga som har fått problem av föräldrarnas 
alkoholbruk har dock inte velat tala med någon vuxen 
om sina känslor.

”Det vore önskvärt med ett tillräckligt utbud av stöd-
tjänster. De unga uppskattar speciellt ställen med låg 

tröskel – såna dit det är lätt att komma för att få  hjälp 
utan att bli stämplad”, säger Takala.

En sådan plats är Skuggvärlden, en diskussions-
portal på webben för barn och ungdomar som är oroliga 
för att närstående vuxna dricker. Där kan man också 
fråga om sånt man grubblar på och delta i en stödgrupp 
för unga i samma situation under ledning av en vuxen.

”Det vore också viktigt att lärare, ungdoms arbetare 
och annat yrkesfolk som är i beröring med ung domar 
skulle ha grundkunskaper om vilka effekter alkohol-
bruk i hemmet har och om hur ung domarna kan 
stödas.”

Kunskap för fortsatt arbete
Förfrågningen, som riktade sig till ungdomarna, ger 
värde full kunskap för vidareutveckling av projektet 
”En glasskör barndom”. Projektet har redan i många år 
arbetat för att minska de olägenheter föräldrarnas al-
koholkonsumtion orsakar barnet.

I fortsättningen kommer man i allt högre grad att be-
akta sambandet mellan alkohol och mentala problem.

”Resultaten visade bland annat att alkohol-
bruket ger upphov till depression bland olika familje-
medlemmar.”

”En glasskör barndom” har ett nära samarbete med 
programmet ”Hur använder du alkohol i sällskap av 
barn?” Det här är Alkos ansvarsprojekt, som genom-
förs i samarbete med A-klinikstiftelsen, Mannerheims 
Barnskyddsförbund och Finlands Föräldraförbund. E

Olavi Kaukonen
påminner om att 
också de ungas egen 
alkoholkonsumtion 
enligt undersökning-
arna håller på att 
minska.

Ytterligare 
information:
a-klinikka.fi

lasinenlapsuus.fi 

lastenseurassa.fi

varjomaailma.fi

29776791.indd   30 4.11.2011   11:34:36



 

ed gänget på min forna jobb 
hittade vi på ett riktigt topp
nummer som avslutning 
av programmet på lillajuls
festen. Programpunkten, 

som garanterat skulle mätta sötsuget hos 
alla, bestod av att vi skulle prova dessert
viner. Hela gängets vinkännedom låg på 
en vardaglig amatörnivå, så alla kunde 
ta det hela med ro. Någon kotte hade 
ändå gjort en avstickare till en vingård 
i Bordeaux och upplyste oss att man till 
en början kan söka toner av aprikos och 
apelsin i den lilla bägarens gyllengula 
innehåll.

Ett bra råd, för vi lyckades till slut alla 
hitta dem. Det inspirerade oss till att 
senare träffas då och då kring en smäcker 
butelj dessertvin. Dessa inköptes på 
semester resan till Samos, man fick dem 
som gåva av någon som varit i Frankrike 
eller Italien, och en del snappades upp 
från den lokala Alkobutikens hylla med 
nyheter. Den lilla buteljen räckte väl till 
smakprover åt tio personer. Vi hade en 
egen klubb!

Bordeauxfararen som ursprungligen 
kommit med förslaget till klubben före
slog snart att vi skulle reta smaklökarna 
riktigt grundligt. Vi skulle kombinera de 
söta, gyllengula dessertvinerna med alla 
tänkbara smakförnimmelser. 

Således kunde vi på våra kvällssitsar 
ha upp till tio små assietter därifrån 
man plockade åt sig en smakbit för att 
ha till vinet. Vi experimenterade med 
maräng, honungsbegjutna pepparkakor, 
rabarber, auraost, selleristjälkar, tranbär, 
jordgubbar, salta kex och allt vad det var. 
Smakkombinationerna gav upphov till 
hejdlöst roliga sinnesbilder. För att inte 

Jag vill aldrig veta vad mitt 
chokladbegär beror på. 
Men jag har hört att jag 

inte är den enda som när 
samma begär.”

”

JAAKKO SELIN

Det bitterljuva livet
tala om alla dessa åsikter. Vi hade råkat 
hitta på en helt ny sällskapslek och jag kan 
garantera att vi trivdes.

Efter två år insåg vi dock att sött 
dessertvin passade bäst till sockriga eller 
bittra smaker. 

Sedan kom chokladen. Luften gick ur 
vår dessertvinsklubb när en av medlem
marna berättade att hans hustrus kollega 
hade varit i Sydamerika och kommit hem 
med en choklad, vars kakaohalt var 
72 procent. På firmans kvällssits hade 
man provat sig fram till ett matchande 
rödvin. Det hade gjort succé direkt.

Tur nog är jag inte så begeistrad i 
rödvin att jag vore beredd att offra liv och 

lem för den goda saken. Däremot är jag 
en passionerad vän av choklad, och en 
bit eller två räcker inte för att stilla det 
begäret. Jag bekänner att jag är en av de 
där typerna som kan hugga tänderna i en 
chokladkaka utan att först bryta en bit 
eller en rad. Oftast hinner jag nog 
avlägsna omslaget från chokladkakan

Jag vill aldrig veta vad mitt choklad
begär beror på. Men jag har hört att jag 
inte är den enda som när samma begär. 
Därför blev jag mycket glad då jag på en 
designutställning på Kabelfabriken 
i Helsingfors stötte på en uppfinning, 
som jag anser värd Nobelpriset i njutning. 
Formgivarna hade tagit fram en choklad
kaka där alla bitar var olika stora.

Från plattans kortsida kunde man bryta 
en helt liten bit för att mätta ett snabbt 
påkommet sötsug. På långsidan fanns 
olika stora bitar för tv. På mitten hade 
chokladkakan stora fyrkanter som kan 
brytas i mindre bitar vid hjärtesorg. 
Eller vid kärlekshunger.

Nu hör jag min tants röst från år som 
gått. Det är födelsedag, och någon av oss 
har en jättestor Helsingforschokladkaka 
från Elanto. ”Och så skall ni ungar inga 
äta upp den där chokladen för att mätta 
magen!” E
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Vad gömmer paketet? 
Ett högklassigt vintillbehör är en gåva med bestående värde. 
Lysande idéer hittar du i Alkobutiken.

TEXT ANU PIIPPO VARUINFORMATION ALKO FOTO MIKKO HANNULA FOTOARRANGEMANG SAIJA KATTELUS

1. För god konjak
Riedel Vinum är en 
serie maskintillverkade 
glas av kristallglas. 
Glaset Cognac (833137) 
i serien har designats 
för konjak, armagnac 
och calvados. 
Glaset har en relativt 
liten, tulpanformad 
kupa som framhäver 
mjukheten och 
fruktigheten i de 
delikata destillaten. 
Förpackningen inne-
håller två glas. 
Pris: 48,00 €/förp.

2. För moget rödvin 
Difference Mature Red 
(834095) är namnet 
på ett vinglas från 
svenska Orrefors. 
Glaset är designat 
med tanke på mogna 
rödviner. Glaset 
i kristallmassa är 
handblåst. Det är 
220 mm högt och 
rymmer 65 cl. Den 
eleganta förpack-
ningen innehåller ett 
glas. Pris: 37,50 €/st.(*

ulen är för vinvännen de många möjlig
heternas tid. De lediga dagarna kring jul
helgen ger fina chanser till att prova nya och 
överraskande smakpar vid måltiden. Också  
gåvopaketet kan innehålla en butelj av 
favorit drycken, eller just det där vinet mot

tagaren länge har drömt om. Som en trevlig extra över
raskning kan man också slå in något litet vintillbehör.

Förutom småtillbehör säljer Alko butikerna också 
större presentartiklar, som utgör flotta presenter i sig. E

1 

2 

3 
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Vad gömmer paketet? 8. Öppnare för skumpa
Inför vinterns tradi-
tionella festsäsong 
är en öppnare för 
mousserande viner 
(833142) en perfekt 
present till vännen av 
champagne och an-
nat bubbel. Med den 
lättanvända öppnaren 
öppnar man mödofritt 
och tryggt också 
envisa korkar. 
Pris: 17,90 €/st.

3. Ölentusiastens 
önskedröm
Orrefors Difference 
Porter (834101) 
är ett glas som har 
designats för porter 
och stout. Glaset är 
handblåst på Orrefors 
glasbruk i Sverige. 
Ett enda glas kräver 
en handarbetsinsats 
av sju personer. Det 
180 mm höga glaset 
rymmer 33 cl. Pris: 
36,00 €/st.. (*

4 

6 

5 

7 

8 

6. Vinsparare
Vin håller sig bättre 
i en öppnad butelj 
om man suger bort 
luften ur buteljen. 
Med vakuumpumpen 
VacuVin Concerto 
(833023) och de till-
hörande propparna 
lyckas det här lätt. 
Pumpen meddelar 
med ett klick när 
vakuum har uppnåtts. 
Förpackningen 
innehåller en pump 
och fyra proppar. Pris: 
15,50 €/förpackning. 
Extra proppar säljs 
separat.

7. För heta drycker
Vilket slags glas är 
bra för glögg? Inför jul 
säljer Alkobutikerna 
ett flott glas för tra-
ditionell glögg och 
andra heta drycker 
(833169). Glaset som 
har metallhållare och 
rymmer 22 cl säljs 
i förpackning med 
tre glas. Pris 8,99 €/
förpackning.

4. Vän av vita dukar
DropStop-folien 
(833079) förhindrar 
vinstänk och -droppar 
på bordet. Folien 
är lättanvänd: när 
man rullar folien 
och stoppar in den i 
buteljmynningen skär 
dess vassa kant av 
vinflödet så att det 
inte uppstår några 
droppar. Förpack-
ningen innehåller två 
DropStop-folier. Pris: 
4,90 €/förpackning.

5. Kul vincooler
Peugeots högklassiga 
vinkylare (834056) 
funkar med kylpatro-
ner som kyler av vinet 
och håller det svalt 
under serveringen. 
Coolern, som är i 
rostfritt stål, passar 
tack vare sin neutrala 
elegans in i alla 
dukningar oavsett 
stilen. Också en 
normalbutelj 
mousserande vin 
får plats i coolern. 
Pris: 53,50 €/st.(*

*) Varan säljs i Alkos 
flaggskeppsbutik 
Helsingfors Arkadia. 
Den kan också 
beställas till vilken 
Alkobutik som helst 
mot en extra avgift. 
Ytterligare informa-
tion på 
Alkos kundtjänst, 
tfn 020 711 711 
eller på adressen 
alko.fi/produkter. 
Välj Flaggskeppets 
specialsortiment och 
vidare Paketerings- 
och transportservice.
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TEXT PIRKKO KOIVU 
FOTO GETTY IMAGES, PRODUCENTERNA OCH PIRKKO KOIVU 

Rikedomar   
    från sluttningarna 

Venetien är hemtrakten för soave, 
valpolicella och prosecco. Allt 
fler av de venetiska producenterna 
förlitar sig på regionens egna druvor.  
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inguden trivs på kullar, lyder ett gammalt 
tale sätt. Det här gäller också i den italienska 
vinregionen Venetien (it. Veneto). Den bästa 
valpoli cellan kommer från det kuperade 

land skapet norr om Verona, och den bästa soaven från 
kullarna norr om Monteforte d’Alpone. 

Vinstockarna som växer i kullarnas karga men 
mineral rika jordmån ger mera intensiva viner än 
de som planterats på de bördigare slätterna. En vit 
soave eller en röd valpolicella med beteckningen 
classico kommer från det ursprungliga, starkt kuperade 
ursprungsområdet och inte från slätterna, som det till-
låtna området senare utvidgades till.

Många konsumenter uppfattar soave och valpoli-
cella som billiga massprodukter. Det här gläder inte 
de kvalitetsmedvetna producenterna. Till exempel på 
den traditonsrika vingården Pieropan anser man att 
bara viner från classicoområdet på 1500 hektar borde 
få benämnas soave. Synpunkten frambärs av Andrea 
Pieropan, som påminner att soavevinerna kan vara 
mycket olika.

”Det mesta av soaven produceras utanför classico-
området. Sorgligt att säga finns det producenter som 
bara är intresserade av volymen men struntar i kvali-
teten. Classicoproducenternas produktion är inte stor 
nog för att förändra helhetsbilden.”

Matteo Galtarossas vingård Montecariano ligger 
inom ursprungsområdet för valpolicella classico. Han 
visar de konkreta faktorer som ger classicovinerna 
deras egenart. En av faktorerna är jordmånen.

”För 25 miljoner år sedan täckte havet det här om-
rådet, och stenarna i marken innehåller fossil som 
ger rödvinerna en mjuk rondör”, säger han.

Från valpolicella till ripasso
Rödvinet valpolicella classico görs på druvorna 
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Corvina, Corvinone, Rondinella och Molinara. Mest 
uppskattad är Corvina.

Pierangelo Tommasi, försäljnings- och marknads-
föringsdirektör för vinhuset Tommasi, lyfter fram 
ytterligare en druva, Oseleta, som han anser vara den 
bästa för regionen, vid sidan av Corvina. Båda druvorna 
ger mörka och långlivade viner med friska syror.

Av valpolicella har man utvecklat två speciella 
stilar: ripasso och amarone. Dessa görs på samma 
druvor som traditionell valpolicella, men erhåller extra 
fyllighet i produktionsprocessen.

För amarone torkas druvorna före vinifieringen. 
Det ger ett koncentrerat vin med högre alkoholhalt.

För ripasso får vanlig druvmust jäsa med skal resterna 
från tillverkningen av amarone, varvid vinet blir 
fylligare och mjukare.

Ripasso har blivit en favorit bland konsumenterna, 
berättar både Tommasi och Galtarossa.

”Ripasso tilltalar en bred skala av människor, för 
vinet är både fylligt och mjukt”, säger Pierangelo 
Tommasi.

Matteo Galtarossas egen favorit framom ripasso är 
valpolicella classico superiore. Beteckningen superiore 
står för en lite högre alkoholhalt och längre mognads-

Matteo Galtarossa visar en sten 
med fossil i sin vingård. Enligt 
Galtarossa förstärker fossil vinets 
karaktär.

Simone Cecchetto 
föredar regionens 
egna druvor, såsom  
Raboso. 

Vintern ger  vinrankorna 
en behövlig viloperiod.
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lagring. Galtarossa anser att det här vinet vore värt lite 
mera uppmärksamhet.

”Valpolicella classico superiore är ett betydelsefullt 
vin, bara det görs bra. Då är vinet nyansrikt och elegant, 
med syrorna och tanninerna i fin balans.”

Proseccos hemtrakter
Venedigs omedelbara omgivning är hemtrakten för det 
mousserande vinet prosecco. I Conegliano verkar en 
viktig läroanstalt i vinodling, och från dess närhet kom-
mer de bästa prosecco-vinerna. Dessa erhöll för ett par 
år sedan den högsta klassificeringen i Italien, DOCG.

Den lättillgängliga, fruktiga proseccon har varit så 
populär under de senaste åren att man har ut vidgat dess 
produktionsområde. Beteckningen Prosecco DOC 
får nu användas på ett vidare område än förut. Ock-
så druvan har tidigare kallats Prosecco, men numera 
kallas druvsorten Glera. Namnet prosecco har nu, 
i likhet med champagne, reserverats för vin från 
ursprungsområdet.

Vingården Ca’ di Rajo i Piavedalen tillverkar många 
slags viner, bland dem också prosecco. Simone
Cecchetto,  som leder verksamheten, berättar att
gården för ögonblicket koncentrerar sig allt mer 
uttryckligen på att producera prosecco. 

”Efterfrågan är stor. Proseccons andel av gårdens 
försäljning är redan uppe vid 40 procent”.

 gen tradition uppskattas
Venetien har många ursprungliga druvsorter som inte 
odlas på annat håll, men många av producenterna 
litar inte på att de är tillräckligt dragkraftiga. Det är 
vanligt med viner på internationella druvsorter, till 
exempel Merlot, och också Simone Cecchetto tyr sig 
till dem. Han tror att situationen ändras i och med att 
konsumenterna intresserar sig för ursprungliga smak-
upplevelser.

”Till exempel den blå druvan Raboso har inte varit 
populär bland odlarna. Om vinmakaren inte klarar 
av att hantera druvorna rätt, får vinerna alltför starka 
syror och skarpa tanniner. De bästa rabosovinerna är 
dock mycket intressanta.”

Pieropan i sin tur använder bara regionens egna 
druvor för sin soave – Garganega och Trebbiano. 
Reglerna tillåter inblandning av vissa inter nationella 
druvsorter, om andelen Garganega är minst 
70 procent.

”Om redan romarna har odlat Garganega och 
Trebbiano här, är det skäl att fortsätta med dem. 
Det finns mycket av goda viner i världen. Skillnaden 
mellan bra och unikt är att i det senare kan man 
känna smaken av områdets historia och identitet”, 
säger Andrea Pieropan. E

Pierangelo Tommasi 
i vinkällaren omgiven 
av ekfat. Han påmin-
ner att vinets kvalitet 
skapas i vingården, 
inte i produktions- 
lokalerna eller 
i vinkällaren.

Pieropans män i vingården därifrån deras soave classico kommer. 
Till vänster Leonildo, i mitten Dario och till höger Andrea Pieropan.

Vinrankorna beskärs inför den
kommande växtperioden. 
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Andra viner och 
druvor i Venetien
•  Bardolino. Ett lätt och friskt rödvin, från när-

heten av Gardasjön. Görs på druvorna Corvina, 
Rondinella och Molinara. Bardolino Classico hör 
till vinhistoriens kärnområden.

•   Bianco di Custoza. Ett neutralt, lätt vitvin från 
närheten av Gardasjön. Görs på bland annat 
druvorna Trebbiano och Garganega.

•  Recioto di Soave. Ett koncentrerat, sött vin av 
torkade Garganegadruvor, samma druva som 
används för vanlig soave.

För amarone torkas 
druvorna ett par 
månader sedan de 
skördats. Därefter 
vidtar en lång - 
sam jäsning.

Vingården Ca’ di Rajo binder på traditionellt vis upp sina 
vinrankor så att de bildar en pergola. Även om det 
försvårar resten av arbetet, anser producenterna att 
fukten inte kommer åt att orsaka druvorna problem 
i samma grad som då druvorna binds ner. 

Ljuvlig smältost med havets  
och skogens delikatesser

Kavli förnyar uppfattningen om smältost. Välj mellan 
fyra härliga äkta smaker: Kantarell, Räk, Kräft eller 
Mild Ost. Oöppnad förpackning kan förvaras i rums-
temperatur. Var så god – prova och smaka. 
www.kavli.fi NYHET
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te råder höstmörker och regn, 
när en grupp medlemmar i 
Etikettklubben samlas för att 
smaka sig fram till hur olika 

viner passar till de smakbitar som står på 
menyn. 

Kvällen inleds med italiensk mousse
rande prosecco, som avnjuts med tomat
kryddad ricotta, insvept i lufttorkad skinka.

Sedan ställer kvällens klubbvärdar Henri
Räsänen och Ville Hyppönen fram tre 
smakbitar: långkokt sik, friterade ström
mingsflundror och en sallad med kräft
stjärtar. Vinerna är en frisk, syrlig grüner 
veltliner från Österrike, en ekad chardon
nay från Chile och en halvtorr pinot gris 
från Alsace i Frankrike.

Majoriteten av deltagarna är damer. 
Oftast är det så, men fördelningen håller på 

att jämnas ut. Räsänen berättar att den yngre 
generationen ofta deltar parvis.

Geetta Karaslahti-Pohjola har deltagit 
i Etikettklubbens kurser ett tiotal gånger, 
oftast med sin man. Den här gången kom 
hon som sällskap till sin väninna Pia Korte
lainen.

KaraslahtiPohjola anser att vinvärlden 
är oändlig, speciellt för dem som gärna 
lagar mat. I själva verket har det inte gått 
mer än en dag sedan hennes senaste vin
kurs, som handlade om dessertviner.

Plus, noll och minus
Fiskportionerna och glasen med vitvin står 
framför kursdeltagarna. De börjar med att 
smaka på vinet. Först därefter provar de 
hur det smakar med maträtterna. Kombi
nationen av vin och smakbit kan överraska. 

Det kan hända att ett vin som var gott som 
sådant inte alls kommer till sin fördel med 
maten. Eller åt andra hållet: ett vin som 
verkade svårtillgängligt kan rentav bör
ja sjunga tillsammans med maten. Eller så 
händer det egentligen ingenting.

Varje deltagare har en smakmatris där 
upplevelsen noteras med plus, noll eller 
minus.

Åsikterna fördelades på en bred skala. 
Mia Sahrman, som deltar på kursen med 
kolleger från arbetsplatsen, ger ett plus för 
kombinationen sik och pinot gris. Kollegan  
Leena Rosti markerar med samma säker
het kombinationen med ett minus. Rosti 
gillade vinet, men inte kombinationen.

Kombinationen chardonnay och gös får 
de flesta i arbetsteamet, likt många andra 
deltagare, att skaka på huvudet – det fun

Här söks smakpar
Alkos Etikettklubb har en kurs kring äktenskapet mellan vin och mat. 

Förhöjer till exempel långkokt sik och ett vitvin med friska syror varandra? 

TEXT LENA BJÖRKLUND FOTO JUHA SALMINEN

Leena Rosti och 
Mia Sahrman 
kom med några 
kolleger från 
arbetsplatsen.

Geetta Karaslahti-
Pohjola (ovan) kom 
på kurs med vänin-
nan Pia Kortelainen.

Etikettklubbens vinprovning i Helsingfors arrangeras
vanligtvis i centrum, på Salomonsgatan.
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kar bara inte. Däremot får kräftstjärtssalla
den med pinot gris många plus. En del an
ser att salladen går fint ihop också med char
donnay.

Räsänen hat lett kurser i omkring fyra 
år. Inte en enda gång har det ännu hänt att 
alla deltagarna skulle ha varit ense om 
sina smakupplevelser. Någon slutgiltig 
sanning finns inte. Till och med kurs
ledarna är ibland oense med sig själva. 
Mycket kommer an på atmosfären och om 
provsmakaren har snuva.

Ändå får kursdeltagarna mycket kun
skap att ta med sig hem: ahaupplevel
ser som har uppstått vid provsmakningen, 
diskussioner kring vin och den koncentre
rade informationen och de konkreta råd 
som kursledarna har delat ut.

Inte längre svartvitt
Amatörkocken Mia Sahrman är just nu in
spirerad av det italienska köket. Hon upp
lever kursens budskap som befriande: nu

mera handlar det inte längre om att helt 
enkelt välja vitvin till vissa rätter och röd
vin till andra.

”Om du på 1980talet serverade vitvin 
till mat som enligt tidens tänkande förut
satte rödvin, kunde man få höra att man är 
färgblind”, minns Sahrman sarkastiskt.

Nu ger kursledarna gränsöverskridan
de råd till och med för julbordet. Skinkan 
kräver inte alltid rödvin. Varför inte prova 
en halvtorr pinot gris eller en ekad chardon
nay.

Hyppönen har provat söt ungersk tokajer 
med julstjärnor, och kombinationen funge
rade fint. På kursen avnjöts samma vin med 
brieost och fikonsylt.

Men innan man hade kommit så långt 
serverades en tallrik med mat som skul
le kombineras med rödvin: griswok, ros
tad anka och köttbullar av lamm. Med dem 
provsmakades en pinot noir från Nya Zee
land, en cabernet sauvignon från Sydafrika 
och en tanninrik barbera d’alba från Italien.

Igen samma sak, kunde Rosti notera. 
Något av rödvinerna var gott bara så länge 
man inte tog av maten. En kombination 
som funkade fint var gris och pinot noir, 
och det sydafrikanska rödvinet passade till 
såväl lamm som anka och gris.

”Det här var en mycket informell och 
trevlig kväll”, summerade Sahrman, som  
deltog i en klubbkurs för första gången. E

Etikettklubben
• Grundad 1998.
•  Medlemsavgiften 19 euro/år ger 

tillträde till klubbens kurser. Tid-
skriften Etiketti/Etiketten och de 
små vin- och ölguiderna postas 
hem, det månatliga medlems-
brevet kommer med e-post. 
Klubben har egna nätsidor. 

•  Kursledarna är specialutbildade 
Alkoförsäljare.

•  Kurser arrangeras på ca 10 orter.
•  Årligen arrangeras bortemot 

200 kurser och vinprovningar. 
Kursspråket är finska. Om de 
kommande kurserna kan du läsa 
på sidorna 50–51 i tidningen.

•  Kursen om äktenskapet mellan 
vin och mat kostade deltagarna 
ca 60 euro, mat och viner med-
räknat.

Det här var en mycket 
informell och trevlig kväll.” 

Mia Sahrman

”

Kursledarna Henri 
Räsänen (ovan) och 
Ville Hyppönen (t.v.) 
invigde kursdelta-
garna i grunderna 
för hur vin och mat 
paras ihop.

Till rödvinet smakade 
man på anka, kött-
bullar av lamm och 
griswok.
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Njut med alla sinnen 
av ett unikt kaffe. 

Nyhet

 President Gold Label Black är en unik kaff eblandning med karaktär och 
intensitet som kommer från den sällsynta bönan Sigri. Den växer på vilda och 

orörda Papua Nya Guinea. De afrikanska premiumbönorna, etiopiska Sidamo och 
Kenya, bidrar med fyllighet och rostade toner. De ger en nyansrik smak där den 

mörka rostningen gör smakupplevelsen unik. 
 

Av världens fi naste kaff esorter.
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TEXT SATUMIIA MASALIN FOTO SUB

Med ost till sjunde himlen 
Pipsa Hurmerinta är programvärd och domare i tv-programmet 
Top Chef, före detta modell och företagare i cateringbranschen. 
På vintern trakterar hon sig själv och sina närmaste med gryträtter.

Din favoritrestaurang 
ute i världen?
De är många. Min kelgris 
är Marlow & Sons i New 
York, där jag en gång i tiden 
praktiserade. 

Viktigt i din diet?
Grön- och rotsaker!

Vad äter du till frukost?
En smoothie. Jag gör den på 
bär, kokosvatten och banan 
eller avokado. Sen tillsätter ja 
pumpa- eller solrosfrön och 
macapulver. Det ger en god 
start på dagen.

Din favoritdryck?
Så här på den svala sidan av 
året är det någon kalifornisk 
shiraz. I Paris fick jag en mycket 
läcker pouilly fumé, som är min  
favorit bland vitvinerna.

Salt eller sött?
Båda, tack!

Din favoritost?
Beror på situationen. Jag kan 
inte välja bara ett kärt barn 
till favorit. Brie, camembert, 
tomme, gammal gouda.

Din hemliga last?
Kanske just de där ostarna.

Dina vintersmaker?
Mustiga grytor, rotsaker och 
givetvis rödvin.

Vilken finländsk mat saknar 
du på resor utomlands? 
Fil och surmjölk.

Vilken utländsk mat saknar du?
Från Paris längtar jag efter 
skaldjur, ostron och kammusslor, 
utbudet av dem är stort där. Från 
New York längtar jag efter rostade 
bagels med kanel och russin, 
serverade med cream cheese, 
det vill säga färskost.

Din favoritportion i tävlingen 
Top Chef? 
I den andra produktionsperioden, 
som visas år 2012, ingår en 
portion som var så god att jag 
proppade i mig resterna i bak-
rummet och sörplade upp också 
spadet. Tyvärr kan jag inte ännu 
avslöja vad det var för en rätt.

Ett smakminne du inte 
glömmer i första taget?
Från barndomen åtminstone 
mormors fisksoppa, i vilken hon 
lade alla delar av fisken. 
Farfar var en flitig fiskare, och 
hos mormor lärde jag mig att äta 
av allt utan att snörpa på näsan. 
Pumpa har jag alltid gillat, men 
först i Amerika lärde jag mig att 
äta pumpa på allvar. Nu gläder jag 
mig över att också de finländska 
supermarketarna har ett brett 
urval av olika slags pumpor.  E

För 4 personer

• 1 kruka koriander
• 1 gullök
• 2 vitlöksklyftor
• 1 grön chilifrukt
• 2 msk olivolja
• 600 g kokta svarta bönor
• 1 ½ msk vetemjöl
• 1 burk tomatkross
• 500 g pumpa
• 1 röd paprika
• svartpeppar, salt

Guacamole:
• 1 avokado

Pipsas gryta på pumpa och chili
• 1 lime
• 2 medelstora tomater
• korianderns blad
• salt
• svartpeppar
• några droppar tabascosås

Värm ugnen till 150 °C. Hacka 
löken. Fröa ur och hacka 
chilifrukten. Hetta upp oljan i en 
gjutjärnsgryta. Fräs löken, chilin 
och korianderns kvistar precis 
tills de börjar ta färg.

Häll de kokta bönorna i grytan.  

Strö vetemjölet över blandningen 
och rör om omsorgsfullt så att 
mjölet suger upp all vätska.

Tillsätt tomatkrosset. Låt 
blandningen koka upp, lägg locket 
på grytan och ställ in grytan i 
ugnen. Låt rätten puttra i ugnen 
cirka 1,5 timme.

Gör under tiden guacamolen. 
Finhacka korianderbladen. Tärna 
avokadon, riv limens skal och 
pressa ur saften. Fröa ur och 
tärna tomaterna. Blanda alla 
ingredienserna och krydda med 

salt, peppar och tabascosås enligt 
smak. Låt guacamolen ta sig i 
kylskåp.

Skala och tärna pumpan. Fröa 
ur paprikan och skär den i bitar. 
Lyft ut grytan ur ugnen och tillsätt 
pumpan och paprikan. Krydda 
rätten med svartpeppar och salt. 
Ställ in i ugnen för ytterligare 
30–45 minuter, tills pumpan har 
mjuknat.

Kontrollera smaken och tillsätt 
vid behov mera salt och några 
droppar tabascosås.

Mustiga 
gryträtter hör till Pipsa  

Hurmerintas vinter. 
För Etikettens läsare ger 
hon recptet på en gryta 
med pumpa och chili.

makminnen
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UPPGIFTER ALKO

Nya vindar i
Alkobutiken
i Karisma
En ny Alkobutik öppnades i början av 
november i köpcentret Karisma i Karisto, 
Lahtis. Adressen är Kauppiaankatu 2. 

Mycket nytt och experimentellt kan ses 
i butiken. För att det skall vara lättare att 
se skillnad på varuvärldarna har de fått 
nya, färgstarka bilder ovanför hyllorna. 
Också inom varugrupperna ges mera 
information än tidigare.

Smaktyperna för öl har redan blivit 
bekanta också i de andra butikerna, men 
i Lahtis testas motsvarande information 
också på vinavdelningen. Både röd- och 
vitvinerna har i Alkobutiken i Karisma 
indelats i fem smaktyper (se exemplen 
t.h.)

Om du tittar in i butiken i Karisma 
kan du skicka din åsikt om den nya vin-
typifieringen till adressen respons@alko.fi. 

Vinkunskap 
i gåva

Ett medlemskap i Etikett
klubben är en present som 

räcker hela året. Etikettklubbens 
klubbmästare Aura Hedengren 

berättar att ett medlemskap 
enkelt kan ges som present på 

Etikettklubbens webbsidor.  
På klubbens webbsidor 

alko.fi/etikettklubben/tillgava 
finns också kort som man kan 

skriva ut sedan man valt ett 
alternativ som passar 

mottagaren. 

STOPPER FÖR
MOUSSERANDE VIN

Mousserande vin är favoritdrycker på 
festerna kring årsskiftet. Bubblorna i en 
öppnad butelj håller sig längre, då du 

sluter buteljen med en patentpropp för 
mousserande vin. En italiensk modell 

togs på senhösten upp i Alkos sortiment. 
Stoppern är elegant i svart och krom, och 

kostar 6,90 €. 

VÄXLANDE JULTIPS
PÅ WEBBEN
På webbportalen Alko.fi 
publiceras under julsäsongen 
en serie jultips. Tipsen, som 
växlar varje vecka, kan vara till 
hjälp både då man planerar att 
köpa en gåva och vid planering 
av det egna festbordet. Är din 
vän måhända en vän av mous
serande vin, eller vore maltigt 
öl ett mera lyckat val? För båda 
erbjuds julklappstips. Tipsen 
kan ses på inkörssidan av alko.fi 
fr.o.m. 28 november.

TIPSKVARTAR 
I ALKO ARKADIA
I Alkos flaggskeppsbutik 
Arkadia i Helsingfors ger 
experter snabba tips för 
julförberedelserna. 
De första tipskvartarna 
arrangerades i november, och de fort
sätter till veckan före jul. 

Tipskvartarna har grupperats under tre 
rubriker: ”Snappa upp öltips för julbordet”, 
”Plocka vintips för julbordet” och ”Nappa 
åt dig tips för vinpresenter”. Kvartar 
arrangeras på Arkadia på onsdags och 
lördagseftermiddagar. 

En tidtabell för tipskvartarna hittar du i 
sin helhet på adressen alko.fi/forstasidan. 
Alko Arkadia finns på adressen 
Salomonsgatan 1, Helsingfors.

TIPSKVARTAR

Arkadia i Helsingfors ger 
experter snabba tips för 
julförberedelserna.

arrangerades i november, och de fort
sätter till veckan före jul. 

”Plocka vintips för julbordet” och ”Nappa 
åt dig tips för vinpresenter”. Kvartar 
arrangeras på Arkadia på onsdags

sin helhet på adressen 
Alko Arkadia finns på adressen
Salomonsgatan 1, Helsingfors.
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PEHMEÄ 
& KEPEÄ

Kuivia viinejä, joiden kypsää 
hedelmäisyyttä säestää hento 
hapokkuus. Nämä viinit ovat 
kepeytensä ansioista hyviä 
yleisviinejä, jotka ovat omiaan 
seurusteluun ja noutopöytään 
tai kasvisten kylkeen.

Viinit ovat puolikuivia tai jopa 
makeita. Kaikkia niitä yhdistää 
herkullisen hedelmäinen makeus, 
minkä ansiosta ne ovat mukavia 
seurustelujuomia ja hyviä kump-
paneita itämaisille ruoille ja 
kasviksille.

Viinit ovat kuivia, puolikuivia tai 
puolimakeita. Niille on tyypillistä 
pirteä hapokkuus, joka tasapai-
nottaa runsasta hedelmäisyyttä. 
Viinit ovat osuvia valintoja esimer-
kiksi pikkusuolaisten alkupalojen, 
pastojen, sekä kala- ja äyriäis-
herkkujen kavereiksi.

Kuivia ja puolikuivia viinejä, joiden 
aromimaailmassa on mineraali-
suutta ja yrttejä. Vivahteikkaaseen 
aromikkuuteen yhdistyy ryhdikäs 
hapokkuus, minkä ansiosta viinit 
viihtyvät kala- ja äyriäispäivällisillä.

Suuntäyteiset viinit ovat kuivia 
ja puolikuivia. Runsasta täyteläi-
syyttä säestävät paahteisuus tai 
tammisuus, ja viinit sopivat 
rasvaisen kalan lisäksi kanan, 
kalkkunan ja jopa riistalintujen 
sekä porsaan seuralaisiksi.

LEMPEÄ & 
MAKEAHKO

PIRTEÄ & 
HEDELMÄINEN

VIVAHTEIKAS 
& RYHDIKÄS

RUNSAS & 
PAAHTEINEN
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PEHMEÄ 
& KEPEÄ

Kuivia viinejä, joiden kypsää 
hedelmäisyyttä säestää hento 
hapokkuus. Nämä viinit ovat 
kepeytensä ansioista hyviä 
yleisviinejä, jotka ovat omiaan 
seurusteluun ja noutopöytään 
tai kasvisten kylkeen.

Viinit ovat puolikuivia tai jopa 
makeita. Kaikkia niitä yhdistää 
herkullisen hedelmäinen makeus, 
minkä ansiosta ne ovat mukavia 
seurustelujuomia ja hyviä kump-
paneita itämaisille ruoille ja 
kasviksille.

Viinit ovat kuivia, puolikuivia tai 
puolimakeita. Niille on tyypillistä 
pirteä hapokkuus, joka tasapai-
nottaa runsasta hedelmäisyyttä. 
Viinit ovat osuvia valintoja esimer-
kiksi pikkusuolaisten alkupalojen, 
pastojen, sekä kala- ja äyriäis-
herkkujen kavereiksi.

Kuivia ja puolikuivia viinejä, joiden 
aromimaailmassa on mineraali-
suutta ja yrttejä. Vivahteikkaaseen 
aromikkuuteen yhdistyy ryhdikäs 
hapokkuus, minkä ansiosta viinit 
viihtyvät kala- ja äyriäispäivällisillä.

Suuntäyteiset viinit ovat kuivia 
ja puolikuivia. Runsasta täyteläi-
syyttä säestävät paahteisuus tai 
tammisuus, ja viinit sopivat 
rasvaisen kalan lisäksi kanan, 
kalkkunan ja jopa riistalintujen 
sekä porsaan seuralaisiksi.

LEMPEÄ & 
MAKEAHKO

PIRTEÄ & 
HEDELMÄINEN

VIVAHTEIKAS 
& RYHDIKÄS

RUNSAS & 
PAAHTEINEN
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& RAIKAS

Kevyitä ja keskitäyteläisiä viinejä, 

joita sävyttävät tuoreiden marjojen 

aromit ja hapokkuus. Raikkaan 

tuoreutensa ansiosta ne seurus-

televat luontevasti pastojen sekä 

kasvis- ja kanaruokien, mutta myös 

kalaruokien kanssa.

Keskitäyteläisiä ja täyteläisiä viinejä, 

joissa on usein hiven makeutta. 

Pehmeä hedelmäisyys on viinien 

tyypillinen piirre. Nämä punaviini-

maailman moniottelijat sopivat 

erityisen hyvin seurusteluun ja 

noutopöytiin.

Keskitäyteläisiä, täyteläisiä tai 

erittäin täyteläisiä viinejä, joita 

yhdistävät kypsä marjaisuus ja 

hilloinen paksuus. Runsaat ja 

aromikkaat viinit ovat hyvä valinta, 

kun katat pöytään lihaisia ruokia.

Keskitäyteläisiä ja täyteläisiä viinejä,

 joissa on kypsymisen myötä 

syntyneitä kehittyneitä aromeja: 

nahkaa, tallia, tammea ja yrttejä. 

Vivahteikkaat viinit maistuvat 

juurevien liharuokien kanssa. 

Ne ovat myös hyviä juustoviinejä 

ja omiaan nautiskeluun.

Täyteläisiä tai erittäin täyteläisiä. 

Viinit ovat voimakkaan makuisia 

ja rotevan täyteläisiä. Tanniiniensa 

ansiosta ne pärjäävät, vaikka 

pöydässä olisi yhtä lailla roteva 

ruokakumppani, kuten riistaa, 

riistalintua, ryhdikäs liharuoka 

tai voimakkaita juustoja.

PEHMEÄ & 
HEDELMÄINEN

MEHEVÄ & 
HILLOINEN

VIVAHTEIKAS 
& KEHITTYNYT

ROTEVA & 
VOIMAKAS
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Den översta skeden 
i kryddstjärnan 
innehåller senapskorn. 
I de övriga skedarna 
finns, medsols, flytande 
honung, hela krydd-
nejlikor, färsk inge fära, 
svartpepparkorn, 
stjärnanisar, mörkt 
rörsocker och enbär.
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Julens 
kryddstjärna

Kryddor är en del av julen, oavsett om doften 
av dem kommer från ett glas eller den läckert 

ångande julskinkan.
TEXT VIRPI KURJENLENTO  FOTO MIKKO HANNULA

ryddornas historia går längre 
bak i tiden än den västerländ
ska tideräkningen. Ursprung
ligen användes kryddor till att 
öka matens hållbarhet och till 
att täcka smaken av ruttet, men 

nuförtiden används de för att framhäva 
matens egen smak. 

Kryddor kan man ty sig till också om man 
vill tänja på dimensionerna hos ett vin. Då 
sprider glaset kryddiga dofter av krydd
peppar, kryddnejlika, kanel och vanilj. Vin 
kan ha kryddiga toner av sig självt, men till 
jul lönar det sig att prova också en släkting 
till glögg, självkryddat kryddvin, som kan 
drickas såväl varmt som kallt.

Av ingefära och pepparrot utnyttjas väx
tens rot. Om man vill använda båda på en 
julmiddag, kan man strö en nypa inge fära 
i kryddvinet och hyvla flagor av peppar rot 
över laxen då den gravas.

Förutom ingefära kan kryddvinet smak
sättas med bland annat en kanelstång  och 
kardemummafrön.

Kryddvinet är färdigt, när man ännu 
blandar i lite vanilj och flytande honung, 
och sedan låter vinet stå i rumsvärme några 
timmar. Sedan silas det, varefter det ende
ra kyls av eller värms upp, och så är det för
träffliga julvinet redo att avnjutas.

Skal, fröhus och blomknoppar
När aperitifdetaljen är under kontroll och 
den gravade fisken kryddad är det dags att 
smaksätta kompotterna som serveras till 
huvudrätten. 

Man tar några blomknoppar av krydd
nejlika, några svartpepparkorn, en kanel
stång och en knivsudd saffran. Sedan smäl
ter man smör i en tjockbottnad gryta och 
lägger i kryddorna och klyftad rödlök. En 
matsked mörkt rörsocker är inte till ska
da precis före man häller ett glas rött eller 
vitt vin i grytan. Sedan blir det bara att vän
ta medan ingredienserna sakta mjuknar 
i grytan.

Receptet är användbart också till mo
rötter, rödbetor, äpplen eller dessertpäron.

I samband med julmiddagens huvud
rätt utnyttjas många slags kryddor. Skin
kan, eller en bit grisfilé i den mindre famil
jen, kryddas med en blandning av ingefä
ra, kanel, vitpeppar, fänkål, senapskorn och 
stjärnanis. De malda kryddorna rörs ut med 
sojasås och en skvätt vin till en pasta som 
breds ut på köttets yta. Sedan sticker man 
in en stektermometer och ställer in köttet 
i ugnen. Det svalnade, skivade köttet får på 
serveringsfatet sällskap av tranbärssylt som 
kryddats med vanilj.

Julens stjärna
Stjärnanisen kommer från Kina. Dess frö
hus som innehåller anetol framhäver sma
ken i snart sagt vilken som helst råvara. På 
julbordet kan stjärnanis användas för att 
krydda en röd skaldjurssoppa eller en ter
rin på gädda. Den gör sig fint också med va
niljen i en pannacotta eller en crème brûlée.

Och hur vore det om julgröten skulle 
gömma på en stjärnanis i stället för på en 
mandel? E

FÖR MÅNGA 
ÄNDAMÅL  

•  Fänkål älskar fiskrätter och 
skaldjur. Prova färsk fänkål i 
en skaldjursgryta som har 
kryddats med ingefära och 
stjärnanis.

•  Ingefära är en lysande krydda 
i heta drycker, till exempel 
toddy. Ingefärspäron eller 
en kryddkaka med ingefära 
smälter i munnen. Akta dig 
för att krydda mat med för 
mycket av färsk ingefära för 
att smaken inte skall bli bitter.

•  Kanel är gott i bakverk men 
också till pepparkakor och till 
rödlök som fått puttra i rödvin.

•  Kardemumma är som 
godast när fröna rostas ut ur 
frökapslarna i en stekpanna 
strax innan användningen.

•  Kardemumma är den centrala 
kryddan i den indiska drycken 
chai.

•  Kryddnejlika passar till 
ättiksinlagda konserver, men 
också till lammrätter samt i 
heta drycker.

•  Pepparrot friskar upp fisk 
som gravas. Pepparroten bör 
hyvlas i mycket tunna flagor, 
som avlägsnas innan fisken 
serveras. 

•  Stjärnanis används i det 
kinesiska köket både i fisk- och 
kötträtter. Tillsammans med 
saffran och vanilj är det en fin 
krydda i ris- och mjölkpudding 
eller till att friska upp varm 
kakao.

 •  Vanilj jämnar ut smaken i 
syrliga ingredienser såsom 
bär eller citron. Prova den 
speciellt i tranbärs- eller 
svartvinbärssylt.
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Åbo är känt som Finlands julstad.  
Också i stadsdelen Kuppis, som har  
regionens största Alkobutik, kan man  
höra suset av historiens vingslag.

egenden förtäljer att biskop 
Henrik döpte de första finländ
arna t i l l  k ristendomen i 
Kuppis källa omkring 900 år 

sedan. Kuppis är också landets äldsta och 
största stadspark. För idrottsvännen står 
namnet Kuppis främst för sitt fina, tradi
tionsrika fotbollsstadion .

Ett nytt landmärke i Kuppis sedan 
många år tillbaka är också stormarknaden 
City market, som har fått en rad priser för 
sortimentet och kundservicen. Alko
butiken i Kuppis verkar i samma byggnad.

Butikschefen Simo Lehikoinen  berättar 
att läget intill storköpet syns på många sätt. 

”Alko i Kuppis är störst av de 38 
Alkobutik erna i sydvästra Finland. Vi har 
6000 kundbesök under vanliga veckor, 
och under säsongerna kan vi ha upp till 
10 000 kunder per vecka.”

I Kuppis är det 
lätt att handla

TEXT MATTI VÄLIMÄKI FOTO VESA-MATTI VÄÄRÄ, GETTY IMAGES,
ÅBO STAD / MARI LEHTO OCH TS-YHTYMÄ

Butikschefen på Kuppis 
Alko Simo Lehikoinen 
är nöjd med butikens 
vinsortiment.

Aktuella 
Alkobutiker vi 

presenterat tidigare 
är butikerna i Äkäs

lompolo, Sulkava 
och Kuhmo.

I Finlands julstad
har man de 
senaste åren fått 
njuta av en riktig 
vinter.
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”Det är mycket vanligt att man först 
handlar någon god mat och sedan kommer 
till oss för att hitta en dryck som passar till 
maten.”

Simo Lehikoinen anser att Kuppis i det 
hela taget är ett utmärkt affärsläge. Också 
ortnamnet Kuppis kan peka åt samma håll, 
för det sägs härstamma från det ryska ordet 
för köpman, kupets.

Brett sortiment
Som på beställning får butiken besök av 
Jukka Silván, som precis har köpt levande 
blåmusslor. Simo Lehikoinen rekommen
derar ett tyskt och mineralrikt halvtorrt 
vitvin. 

”Jag har tillbringat mina aktiva år på 
världshaven, och det är väl därför fisk och 
skaldjur ligger mig nära om hjärtat. Här 
hittar man goda matdrycker också till dem. 

Personalen här kan sin sak”, berömmer 
Jukka Silván.

Simo Lehikoinen berättar, att Kuppis 
Alko har regionens näst största sortiment.

”Under den senaste tiden har vi vidgat 
speciellt sortimentet av dyrare och hög
klassigare viner. Efterfrågan på dem har 
ökat tydligt. Här inverkar säkert också att 
Kristinegatans Alko i centrum stängde 
sedan hyreskontraktet löpt ut. En del av 
kunderna kom till oss i stället.”

Säsongerna kräver förberedelse
Säsongerna syns tydligt i Alkobutiken 
i Kuppis. I princip är säsongerna här de 
samma som på annat håll: julen, nyåret, 
påsken, valborg och midsommaren. 

”Vi förbereder oss sorgfälligt inför olika 
säsonger och tänker igenom vilka varor vi 
skall lyfta fram speciellt. Vi repeterar också 

tillsammans vilka drycker passar till de 
aktuella rätterna”, säger Simo Lehikoinen.

I Finlands julstad är vintersäsongens  
favoritdrycker rödvin och glögg.

”Rödvin köps också ofta som gåva. 
Utvecklingen går tydligt mot lite dyrare 
rödviner. Också årgångslögg är populärt.”

I diskussionen som arrangerades för 
butikspersonalen inför vintersäsongen på
minde man att skinka, kalkon och lådrätter 
går fint ihop med till exempel mörkt öl med 
söt maltighet; till sillbordet är det bästa 
valet torrt, ljust öl med medelstor humle
beska, eller så veteöl.

”Rödvin för julbordet kan gärna vara rikt 
fruktigt. Föredrar man något lättare kan det 
vara till exempel en pinot noir. Till vinterns 
mörka gryträtter väljer man ett kraftigare 
och mera moget rödvin, till exempel ett 
prestigevin från Rhône.”

Förhandsplaneringen
är viktig också för att vi har små 
lagerutrymmen i förhållande  
till hur stor butiken är.”

”

Sari Rosengren bistår 
Harri Bergström i 
valet av ett lämpligt 
vitvin.

Rettigska palatset 
är en del av Åbos 
historia. (nedan)
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”Förhandsplaneringen är viktig också  
för att vi har ganska begränsade lager
utrymmen i förhållande till butikens stor
lek. Vi försöker beställa in precis de varor 
som efterfrågas.”

Ölet på väg uppåt
”När vi gick över från en geografisk in
delning av ölen till att dela in dem efter 
huvudöl typ, ökade det helt klart kundernas 
intresse för öl och för skillnaderna mellan 
olika öl typer”, berättar Simo Lehikoinen.

Harri Bergström som tittar in i affären 
bekänner sig som ölvän, även om han den 
här gången är ute för att köpa ett torrt vitvin 
för att ha som sällskapsdryck.

”Det finns mycket att välja bland i öl
hyllorna. Men jag är ganska märkestrogen, 
jag föredrar ett visst, vanligt inhemskt öl.”

Mousserande för kulturåret
”Att Åbo har varit kulturhuvudstad har 
kanske till en del ökat åtgången. Åtmins
tone årets Tall Ships Race syntes klart i 
champagnehyllan hos oss”, säger Simo 
Lehikoinen.

Försäljaren Sari Rosengren berättar, att 
butikspersonalen kan bistå kunden i plane
ringen av till exempel en komplett vinlista 

till festmenyn.
”Man ber oss ofta om råd och vi erbjuder 

också själv aktivt vår hjälp. Växelverkan 
med kunderna, att dela med sig av kun
skapen och att diskutera är absolut det bästa 
med det här jobbet.”

”Det är också fint att få respons av  
kunderna – till exempel att få höra att 
dryckes valet man gemensamt kom fram till 
var lyckat”, berättar Sari Rosengren.

Glada miner övas inte
Försäljarna på Alkobutiken i Kuppis har fått 
respons för att de alltid är så glada. 

Försäljaren Kaisa Koli intygar, att den 
glada minen inte är något man övar in 
framför spegeln.

”Den kommer nog helt spontant. Vi har 
en bra anda och ett trevligt team. Var och en 
har också sina specialområden och starka 
sidor, så vi kompletterar varandra fint.”

Allt som allt har Alkobutiken i Kuppis nio 
anställda. Till julens och sommarens hög
säsonger har man dessutom hjälp av en 
inhoppare.

”Under säsongerna är kommersen livlig 
– och det är den nog annars också. Men det 
är bara trevligt, så att det känns att man ut
rättar något”, säger Simo Lehikoinen. E

SVARTA RIDDARE 
OCH FOTBOLLSLIRARE 

Kuppis har en färgrik historia. Här 
har fientliga härar drabbat samman 
under olika tider, men Kuppis har 
varit en plats också för fredligare 
sammandrabbningar, avkoppling 
och rekreation .

Redan under hertig Johans tid på 
1550-talet började man fira midsom-
marfester på området.

I torneringar till häst represente-
rades vintern av svartklädda riddare 
och våren av riddare med klara 
färger.

Studenter vid Åbo Akademi hade 
som sed att vandra ut till Kuppis för 
att fira in våren på Floradagen med 
vin och snapsar.

Kuppis källa har varit centerpunkt 
för olika hälsobrunnar och -bad. 
Finlands första cirkusuppvisning 
ägde rum i Kuppis.

Förmodligen har också den 
finländska fotbollen uppstått här, för 
den första fotbollsträningen ägde 
rum i Kuppisparken redan 1890. 
Sammankallande var tre av skotten 
William Crichtons söner – fadern var 
huvudägare i Crichtons mekaniska 
verkstad och varv i Åbo. 

Kuppis är fortfarande centrum för 
många slags evenemang, en grön 
oas i staden. En ishall, en friidrottshall 
och en uppvärmbar fotbollsplan 
garanterar att Kuppisparken inte 
tystnar ens på vintern.

Källa: www.elamystenmaa.fi

Hanna Virtanen som arbetar på 
Alkobutiken i Kuppis i färd med att 
fylla på i hyllorna.

Jukka Silván valde ett halvtorrt vitvin till musslor.

Kuppis erbjuder 
en fin omgivning för 
många idrottsgrenar. 
Den första fotbolls -
träningen i Finland 
ägde rum här redan 
på 1800-talet.
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TEXT MARITA SUONTAUSTA
FOTO TUOMAS KOLEHMAINEN

DRYCKFÖRSLAG OCH GLAS ALKO
SERVIS OCH TEXTILIER STOCKMANN

Kryddkaksbakelser med flor
10 — 12 portioner

Kryddkaka:
• 2 dl mjölk
• 1 dl vispgrädde
•  2 dl mörkt muscovado- 

eller farinsocker
• 100 g smör
• 2 msk rörsockersirap
eller mörk sirap
• 1 tsk kanel
• 1 tsk malen kardemumma
• 1 tsk malen ingefära
• ½ tsk malet pomeransskal
• ½ tsk malen kryddnejlika
• 2 ägg
• 5 dl vetemjöl
• 1 tsk bakpulver

Till garnering:
•  200 g naturell färskost
• 1 dl florsocker
• 1 tsk vaniljsocker
•  1 msk lime- eller citronsaft
•  ca 1 tsk riven färsk ingefära
• ca ½ tsk kanel 

1. Mät upp mjölken, grädden, 
sockret, smöret, sirapen och 
kryddorna i en kastrull. Värm upp 
blandningen bara så mycket att 
smöret och sockret smälter, men 
koka inte. Rör om ibland.

2. Häll blandningen i en skål 
och låt svalna tills den är finger
ljummen. Rör ner äggen och 
vispa några minuter med elvisp.
3. Rör ner bakpulvret i mjölet och 
rör ner blandningen i smeten 
Höll smeten i en smord och 
brödbeströdd kakform som 
rymmer ca 1 liter. 
En muffinsplåt ger ca 12 
småkakor.
4. Grädda ca 35 minuter i 175 gra
der på nedersta falsen tills kakan 
börjar släppa formens kanter och 
smeten inte längre fastnar på en 
provsticka.
5. Låt svalna en stund och stjälp 
upp kakan. Diska formen och täck 
kakan med den. Låt kakan svalna 
helt, helst över natten.
6.  Skiva upp kakan. Blanda ut 
sockret och smaktillsatserna i den 
rumsvarma färskosten. Smaka av 
och tillsätt riven ingefära enligt 
smak. Spritsa ut av blandningen 
på kakskivorna och servera.

En saftig kryddkaka sitter 
väl i vinterstämningen.  
En läcker dessert får man då 
kakskivorna garneras med  
en klick färskost spetsad med 
limesaft och ingefära.   

Till den kryddiga 
kakan med citrusspetsad 

färskost passar en söt 
madeira med tämligen 

friska syror, eller en fyllig, 
karamellig cream sherry. 
Också citrustonerna och 

syrorna hos en tokajer 
kompletterar den söta 

och kryddiga desserten. 
Be försäljaren föreslå ett 
lämpligt alternativ eller 

välj på alko.fi.

DRYCKFÖRSLAG

Du kan ersätta kryddorna 
i kaksmeten med en dryg 
tesked färdig kryddmix 

för pepparkakor.
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PROVNINGAR OCH KURSER VINTERN 2012

Provning: Spanska röda viner

Vi provar röda viner från ett typiskt rödvinsland, men vi håller oss 
inte enbart till klassiker i traditionell stil. Det har nämligen börjat 
blåsa nya vindar i den spanska vinvärlden och en ny modern vinstil 
har uppstått vid sidan av den traditionella. Vi har möjlighet att bilda 
oss en uppfattning om hur vällagrade viner i gammal stil med 
 mjuka aromer och lädertoner skiljer sig från kraftiga och fruktiga 
viner i modern stil. Provningen pågår i cirka 1,5–2 timmar.  

Medlemspriset för provningen är 19 €. Kostnaden för provviner 
som delas lika mellan deltagarna blir 10–21 €.

Kurs: Lär känna vita viner

Du får en god inblick i hur vitt vin tillverkas. Prova olika vita viner 
och fördjupa dina kunskaper om de vanligaste gröna druvsorterna, 
de olika typerna av vitt vin och de främsta vitvinsländerna. Du får 
veta vilka kriterier man använder för att bedöma vita viner. Vi ger dig 
också fylliga tips om hur man använder och serverar dem. Kursen 
pågår i cirka 2,5–3 timmar.  

Medlemspriset för kursen är 25 €. Kostnaden för provviner som 
delas lika mellan deltagarna blir 15–25 €.  

Kurs: Öltyper 

Upptäck ölets skummande värld. Vi går igenom de åtta huvud-
sakliga öltyperna. Öl har ett spektrum av aromer som är lika mång-
fasetterat som hos viner. Vi provar ett öl av varje huvudtyp det vill 
säga lager, mörk lager, pilsner, stark lager, veteöl, ale, porter och 
stout. Vi berättar också om ölframställning och ger tips om vilken 
mat som passar till olika typer av öl. Dessutom presenterar vi  
några sorters cider. Kursen pågår i cirka 2,5 timmar.  

Medlemspriset för kursen är 25 €. Kostnaden för provöl och 
provcider som delas lika mellan deltagarna blir 10–20 €.

Kurs: Samspelet mellan mat och vin

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

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

Kurs: ABC om doft och smak

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

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

Välkommen på 
provning!

Våra kurser och provningar är 

öppna för alla klubbmedlemmar. 

Du kan också ta med en vän. 

Om du inte redan är medlem hos 

oss så passa på och bli det nu.

Medlemmarna i Etikettklubben har ett brett utbud av 

kurser och provningar att välja bland. Dessutom er-

bjuder vi klubbmedlemmarna en rad olika förmåner 

med anknytning till viner:

•  Etiketten, den enda tidningen om mat och dryck på  

 svenska i Finland, kommer hem till dig fyra gånger  

 per år.

•  Du får en spännande 20-sidig vinguide fl era 

 gånger per år.

•  Ett digitalt medlemsbrev dimper ner i din e-post 

 en gång per månad späckad med vinfakta, aktuella  

 händelser och nyheter samt förhandsinformation  

 om nya varor i sortimentet.

•  Du kan gå in på våra medlemssidor och stifta 

 bekantskap med en ny vintyp varje månad och läsa  

 annat intressant innehåll som vi lägger ut regel-

 bundet. 

Tidningen Etiketten kan du prenumenera på också 

på svenska, men all övrig information publiceras på 

fi nska.

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

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

etikettklubben eller per telefon 020 711 715 vardagar 

kl. 9–16.

Lägg märke till en solig nyhet bland våra provningar 

och kurser under vintern – ”Spanska röda viner” i 

både klassiska och moderna stilar. ”Lär känna vita 

 viner” är en annan nykomling i vårt utbud. Du får 

en inblick i de vita vinernas komplexa värld och en 

 solid vitvinsgrund att stå på.

Våra provningar och kurser har en strykande åtgång 

så du gör klokt i att handla snabbt när anmälnings-

tiden börjar, även om du är mitt uppe i julförberedel-

serna och har en massa annat att tänka på!

Aura Hedengren

klubbmästare

PS. Den första vinguiden som postas till medlem-

marna under 2012 kommer förresten att handla om 

vita och röda viner från Spanien.

Provningar och kurser – Vintern 2012

Aura Hedengren

KURSSPRÅKET PÅ VINKURSERNA ÄR FINSKA.

Provningar och kurser – Vintern 2012

Orter och kurstider    (sista anmälningsdag inom parentes)

ANNONS

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

• Föreläsningsavgiften täcker själva föreläsningen plus kurs - 
 material.

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

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

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

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

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

HELSINGFORS Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån. (Ring på klockan!)

ABC om doft och smak må  30.1 kl 17.00 (on 18.1)
  ti  7.2 kl 17.00 (to 26.1)
  on  15.2 kl 17.00 (to 2.2)
  to  23.2 kl 17.00 (to 9.2)
Samspelet mellan mat och vin ti 31.1 kl 17.00 (to 19.1)
  on  8.2 kl 17.00 (to 26.1)
  må  13.2 kl 17.00 (on 1.2)
  to  16.2 kl 17.00 (to 2.2)
  må  20.2 kl 17.00 (on 8.2)
  to  1.3 kl 17.00 (to 16.2)
  ti  6.3 kl 17.00 (to 23.2)
  to  29.3 kl 17.00 (to 15.3)
Spanska röda viner on  1.2 kl 17.00 (to 19.1)
  to  9.2 kl 17.00 (to 26.1)
  ti  14.2 kl 17.00 (to 2.2)
  on  22.2 kl 17.00 (to 9.2)
  on  29.2 kl 17.00 (to 16.2)
  to  8.3 kl 17.00 (to 23.2)
  to  22.3 kl 17.00 (to 8.3)
  må  26.3 kl 17.00 (on 14.3)
Öltyper må 6.2 kl 17.00 (on 25.1) 
  on  7.3 kl 17.00 (to 23.2)
  on  21.3 kl 17.00 (to 8.3)
  ti 27.3 kl 17.00 (to 15.3)
Lär känna vita viner ti 21.2 kl 17.00 (to 9.2)
  ti  28.2 kl 17.00 (to 16.2)
  ti  13.3 kl 17.00 (to 1.3)
  ti  20.3 kl 17.00 (to 8.3)
  on  28.3 kl 17.00 (to 15.3)

   
JYVÄSKYLÄ Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån.

Spanska röda viner ti 31.1 kl 18.00 (to 19.1)
Öltyper ti 14.2 kl 18.00 (to 2.2)
Samspelet mellan mat och vin ti 28.2 kl 17.30 (to 16.2)
Lär känna vita viner ti 20.3 kl 18.00 (to 8.3)

   
KUOPIO Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

ABC om doft och smak ti  31.1 kl 18.00 (to 19.1)
Samspelet mellan mat och vin to 1.3 kl 17.30 (to 16.2)
Öltyper to 8.3 kl 18.00 (to 23.2)
Spanska röda viner ti 20.3 kl 18.00 (to 8.3)

   
LAHTIS Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

ABC om doft och smak må 20.2 kl 18.00 (on 8.2)
Spanska röda viner to  1.3 kl 18.00 (to 16.2)
Lär känna vita viner to 29.3 kl 18.00 (to 15.3)

   
ULEÅBORG Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

ABC om doft och smak to  19.1 kl 18.00 (on 4.1)
Samspelet mellan mat och vin ti 31.1 kl 17.30 (to 19.1)
Spanska röda viner to 16.2 kl 18.00 (to 2.2)
Lär känna vita viner ti 20.3 kl 18.00 (to 8.3)

   
ROVANIEMI  Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

ABC om doft och smak on 18.1 kl 18.00 (on 4.1)
Spanska röda viner on 8.2 kl 18.00 (to 26.1)
Lär känna vita viner on 29.2 kl 18.00 (to 16.2)

   

SEINÄJOKI Restaurang Marttilan talli, Puskantie 38

Samspelet mellan mat och vin to 9.2 kl 17.30 (to 26.1)
Spanska röda viner to 29.3 kl 18.00 (to 15.3) 

   
TAMMERFORS Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

ABC om doft och smak on 1.2 kl 18.00 (to 19.1)
Lär känna vita viner on  15.2 kl 18.00 (to 2.2)
Öltyper on 7.3 kl 18.00 (to 23.2)
Spanska röda viner on 21.3 kl 18.00 (to 8.3)

   
ÅBO Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

ABC om doft och smak ti 10.1 kl 18.00 (må 2.1)
Samspelet mellan mat och vin ti 24.1 kl 17.30 (to 12.1)
Öltyper to  2.2 kl 18.00 (to 19.1)
Spanska röda viner må 27.2 kl 18.00 (on 15.2)
  må 26.3 kl 18.00 (on 14.3)
Lär känna vita viner må 5.3 kl 18.00 (on 22.2)

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

Lär känna vita viner to 9.2 kl 18.00 (to 26.1)
Spanska röda viner to 23.2 kl 18.00 (to 9.2)
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PROVNINGAR OCH KURSER VINTERN 2012

Provning: Spanska röda viner

Vi provar röda viner från ett typiskt rödvinsland, men vi håller oss 
inte enbart till klassiker i traditionell stil. Det har nämligen börjat 
blåsa nya vindar i den spanska vinvärlden och en ny modern vinstil 
har uppstått vid sidan av den traditionella. Vi har möjlighet att bilda 
oss en uppfattning om hur vällagrade viner i gammal stil med 
 mjuka aromer och lädertoner skiljer sig från kraftiga och fruktiga 
viner i modern stil. Provningen pågår i cirka 1,5–2 timmar.  

Medlemspriset för provningen är 19 €. Kostnaden för provviner 
som delas lika mellan deltagarna blir 10–21 €.

Kurs: Lär känna vita viner

Du får en god inblick i hur vitt vin tillverkas. Prova olika vita viner 
och fördjupa dina kunskaper om de vanligaste gröna druvsorterna, 
de olika typerna av vitt vin och de främsta vitvinsländerna. Du får 
veta vilka kriterier man använder för att bedöma vita viner. Vi ger dig 
också fylliga tips om hur man använder och serverar dem. Kursen 
pågår i cirka 2,5–3 timmar.  

Medlemspriset för kursen är 25 €. Kostnaden för provviner som 
delas lika mellan deltagarna blir 15–25 €.  

Kurs: Öltyper 

Upptäck ölets skummande värld. Vi går igenom de åtta huvud-
sakliga öltyperna. Öl har ett spektrum av aromer som är lika mång-
fasetterat som hos viner. Vi provar ett öl av varje huvudtyp det vill 
säga lager, mörk lager, pilsner, stark lager, veteöl, ale, porter och 
stout. Vi berättar också om ölframställning och ger tips om vilken 
mat som passar till olika typer av öl. Dessutom presenterar vi  
några sorters cider. Kursen pågår i cirka 2,5 timmar.  

Medlemspriset för kursen är 25 €. Kostnaden för provöl och 
provcider som delas lika mellan deltagarna blir 10–20 €.

Kurs: Samspelet mellan mat och vin

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

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

Kurs: ABC om doft och smak

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

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

Välkommen på 
provning!

Våra kurser och provningar är 

öppna för alla klubbmedlemmar. 

Du kan också ta med en vän. 

Om du inte redan är medlem hos 

oss så passa på och bli det nu.

Medlemmarna i Etikettklubben har ett brett utbud av 

kurser och provningar att välja bland. Dessutom er-

bjuder vi klubbmedlemmarna en rad olika förmåner 

med anknytning till viner:

•  Etiketten, den enda tidningen om mat och dryck på  

 svenska i Finland, kommer hem till dig fyra gånger  

 per år.

•  Du får en spännande 20-sidig vinguide fl era 

 gånger per år.

•  Ett digitalt medlemsbrev dimper ner i din e-post 

 en gång per månad späckad med vinfakta, aktuella  

 händelser och nyheter samt förhandsinformation  

 om nya varor i sortimentet.

•  Du kan gå in på våra medlemssidor och stifta 

 bekantskap med en ny vintyp varje månad och läsa  

 annat intressant innehåll som vi lägger ut regel-

 bundet. 

Tidningen Etiketten kan du prenumenera på också 

på svenska, men all övrig information publiceras på 

fi nska.

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

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

etikettklubben eller per telefon 020 711 715 vardagar 

kl. 9–16.

Lägg märke till en solig nyhet bland våra provningar 

och kurser under vintern – ”Spanska röda viner” i 

både klassiska och moderna stilar. ”Lär känna vita 

 viner” är en annan nykomling i vårt utbud. Du får 

en inblick i de vita vinernas komplexa värld och en 

 solid vitvinsgrund att stå på.

Våra provningar och kurser har en strykande åtgång 

så du gör klokt i att handla snabbt när anmälnings-

tiden börjar, även om du är mitt uppe i julförberedel-

serna och har en massa annat att tänka på!

Aura Hedengren

klubbmästare

PS. Den första vinguiden som postas till medlem-

marna under 2012 kommer förresten att handla om 

vita och röda viner från Spanien.

Provningar och kurser – Vintern 2012

Aura Hedengren

KURSSPRÅKET PÅ VINKURSERNA ÄR FINSKA.

Provningar och kurser – Vintern 2012

Orter och kurstider    (sista anmälningsdag inom parentes)

ANNONS

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

• Föreläsningsavgiften täcker själva föreläsningen plus kurs - 
 material.

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

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

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

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

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

HELSINGFORS Alkos kurslokal, Salomonsgatan 1, andra vån. (Ring på klockan!)

ABC om doft och smak må  30.1 kl 17.00 (on 18.1)
  ti  7.2 kl 17.00 (to 26.1)
  on  15.2 kl 17.00 (to 2.2)
  to  23.2 kl 17.00 (to 9.2)
Samspelet mellan mat och vin ti 31.1 kl 17.00 (to 19.1)
  on  8.2 kl 17.00 (to 26.1)
  må  13.2 kl 17.00 (on 1.2)
  to  16.2 kl 17.00 (to 2.2)
  må  20.2 kl 17.00 (on 8.2)
  to  1.3 kl 17.00 (to 16.2)
  ti  6.3 kl 17.00 (to 23.2)
  to  29.3 kl 17.00 (to 15.3)
Spanska röda viner on  1.2 kl 17.00 (to 19.1)
  to  9.2 kl 17.00 (to 26.1)
  ti  14.2 kl 17.00 (to 2.2)
  on  22.2 kl 17.00 (to 9.2)
  on  29.2 kl 17.00 (to 16.2)
  to  8.3 kl 17.00 (to 23.2)
  to  22.3 kl 17.00 (to 8.3)
  må  26.3 kl 17.00 (on 14.3)
Öltyper må 6.2 kl 17.00 (on 25.1) 
  on  7.3 kl 17.00 (to 23.2)
  on  21.3 kl 17.00 (to 8.3)
  ti 27.3 kl 17.00 (to 15.3)
Lär känna vita viner ti 21.2 kl 17.00 (to 9.2)
  ti  28.2 kl 17.00 (to 16.2)
  ti  13.3 kl 17.00 (to 1.3)
  ti  20.3 kl 17.00 (to 8.3)
  on  28.3 kl 17.00 (to 15.3)

   
JYVÄSKYLÄ Alkos regionkontor, Kauppakatu 24, 5. vån.

Spanska röda viner ti 31.1 kl 18.00 (to 19.1)
Öltyper ti 14.2 kl 18.00 (to 2.2)
Samspelet mellan mat och vin ti 28.2 kl 17.30 (to 16.2)
Lär känna vita viner ti 20.3 kl 18.00 (to 8.3)

   
KUOPIO Technopolis Kuopio, Microkatu 1, byggnad M

ABC om doft och smak ti  31.1 kl 18.00 (to 19.1)
Samspelet mellan mat och vin to 1.3 kl 17.30 (to 16.2)
Öltyper to 8.3 kl 18.00 (to 23.2)
Spanska röda viner ti 20.3 kl 18.00 (to 8.3)

   
LAHTIS Alkos kurslokal, Kauppakatu 18

ABC om doft och smak må 20.2 kl 18.00 (on 8.2)
Spanska röda viner to  1.3 kl 18.00 (to 16.2)
Lär känna vita viner to 29.3 kl 18.00 (to 15.3)

   
ULEÅBORG Alkos regionkontor, Kirkkokatu 14

ABC om doft och smak to  19.1 kl 18.00 (on 4.1)
Samspelet mellan mat och vin ti 31.1 kl 17.30 (to 19.1)
Spanska röda viner to 16.2 kl 18.00 (to 2.2)
Lär känna vita viner ti 20.3 kl 18.00 (to 8.3)

   
ROVANIEMI  Alkos regionkontor, Hallituskatu 20 A, andra vån.

ABC om doft och smak on 18.1 kl 18.00 (on 4.1)
Spanska röda viner on 8.2 kl 18.00 (to 26.1)
Lär känna vita viner on 29.2 kl 18.00 (to 16.2)

   

SEINÄJOKI Restaurang Marttilan talli, Puskantie 38

Samspelet mellan mat och vin to 9.2 kl 17.30 (to 26.1)
Spanska röda viner to 29.3 kl 18.00 (to 15.3) 

   
TAMMERFORS Alkos regionkontor, Aleksanterinkatu 22 b, tredje vån.

ABC om doft och smak on 1.2 kl 18.00 (to 19.1)
Lär känna vita viner on  15.2 kl 18.00 (to 2.2)
Öltyper on 7.3 kl 18.00 (to 23.2)
Spanska röda viner on 21.3 kl 18.00 (to 8.3)

   
ÅBO Alkos regionkontor, Slottsgatan 11 A

ABC om doft och smak ti 10.1 kl 18.00 (må 2.1)
Samspelet mellan mat och vin ti 24.1 kl 17.30 (to 12.1)
Öltyper to  2.2 kl 18.00 (to 19.1)
Spanska röda viner må 27.2 kl 18.00 (on 15.2)
  må 26.3 kl 18.00 (on 14.3)
Lär känna vita viner må 5.3 kl 18.00 (on 22.2)

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

Lär känna vita viner to 9.2 kl 18.00 (to 26.1)
Spanska röda viner to 23.2 kl 18.00 (to 9.2)
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Matkaohjelma

1. päivä: Nizza, Orange 
Lento Nizzaan. Nizzassa kaupunkikierros ja 
lounas. Illalla kävelykierros Orangen tunnel-
mallisessa vanhassakaupungissa. Yöpymi-
nen Orangessa.

2. päivä: Chateuneuf du Pape,
Famille Quiotin viinitila, viinimuseo 
Famille Quiotin viinitilalla tutustumme
viininvalmistukseen ja tilan kellareihin
sekä maistelemme erilaisia viinejä. Vierailun
päätteeksi nautimme herkullisen buffetlou-
naan. Käynti viinimuseossa sekä vierailu 
Chateuneuf de Pape´n kylässä. Paluu illak-
si Orangeen.

3. päivä:  Viinitila Chateau de Montfauchon 
ja Avignon
Tilan vanhimmat viinit ovat kypsyneet 40-90
vuotta, viininmaistajaiset. Lounaan jälkeen 
ajamme Avignoniin ja teemme kaupunkikier-
roksen.Paluu illaksi Orangeen.

4. päivä:Viinitilat Chateau Beaupré ja
Chateau de Berne
Ensin ajamme Chateau Beaupré´n viinitilalle. 
Viininmaistajaiset: Chateau de Beaupré 
Blanc, Rose, Rouge ja Collection du Chateau 
rouge. Vierailun jälkeen jatkamme Lorgues´in 
oliivilehtojen keskelle Chateau de Berne´n vii-
nitilalle. Nautimme maittavan  lounaan, jon-
ka ainekset löytyvät omilta viljelyksiltä ja viinit 
tietysti omasta viinitarhasta. Lounaan jälkeen 
tutustumme tilan viinikellareihin, viineihin ja 
niiden valmistukseen.
Illalla tutustumme Toulon´in kaupunkiin, jos-
sa yöpyminen.

5. päivä: Chateau Sainte Rosalinen viinitila
Chateau Sainte Rosalinen viinitila on Proven-
cen vanhimipia. Tilan nykyinen omistaja Ber-

nard Teillaud on kehittänyt viinitilaa
edelleen ja se toimii nykyisin myös taiteellise-
na keskuksena. Viininmaistajaiset tunnelmal-
lisesti holvikaarien alla tai tulisijan äärellä. 
Matkapäivän aikana lounas Paluu illaksi 
Toulon´iin ja yhteinen jäähyväisillallinen.

6. päivä: 
Lento Helsinkiin.

Matkaohjelma

1. päivä: Barcelona
Finnairin lento Barcelonaan. Illallinen Barce-
lonassa. 

2. päivä: Torresin viinitila 
Kuulemme viininvalmistuksesta ja näemme
viinivalmistajan valtavat viinikellarit. Lounas 
ja viininmaistajaiset.Majoittuminen laivaan, 
illallinen ja laivan viihdeohjelmaa.

3. päivä: Ranskan Riviera,  Chateau de
Bernen ja Chateau Saint Beatricen viinit 
Laivan saavuttua Cannesiin teemme retken 
viinitarhoille. Näemme miten viinin valmistus 
on tapahtunut jo vuodesta 1750 lähtien. 
Nautimme kolmen ruokalajin lounaan vii-
neineen. Tutustuminen myös Chateau Saint 
Beatricen viinitilaan. Viininmaistajaiset ja mu-
seokäynti. Omistajapariskunta Noiret käyt-
tää kaiken tietotaitonsa erinomaisen pro-
vencelaisen AOC viinin tuottamiseen. Illalli-
nen laivalla. 

4. päivä: Toscana
Laiva saapuu Livornoon aamulla. Ajamme 
Toscanaan Castello Il Palaggioon. Kuulem-
me viinin valmistuksesta, näemme viinikella-
rit ja tutustumme myös tilan oliiviöljytuotan-
toon. Toscanalaisen lounas viineineen. Illal-
linen laivalla.

5. päivä: Civitavecchia/Rooma
Laiva on Civitavecchiassa 7.00–19.00. Sa-
tama sijaitsee noin 80 km Roomasta.
Koko päivä aikaa nauttia ikuisen kaupun-
gin nähtävyyksistä ja ostosmahdollisuuksista 
esimerkiksi osallistumalla laivayhtiön järjes-
tämille lisämaksullisille retkille, joita voi vara-
ta paikan päällä.

6. päivä: Meripäivä
Viinipeltojen, nähtävyyksien ja muiden elä-
mysten jälkeen on aika nauttia laivan tarjo-
amasta ohjelmasta, ruokanautinnoista tai 
muuten vain levätä laivan allasosastolla su-
latellen matkan antimia. Ennen illallista viini-
teemaamme liittyen järjestämme laivalla vii-
ninmaistajaiset..

7. päivä: Barcelona ja lento Helsinkiin
Aamulla laivan saavuttua Barcelonan, ajam-
me lentokentälle, josta Finnairin suora len-
to Helsinkiin..

& 010 289 8100, 010 289 8101 (ryhmät)
lomalinja@lomalinja.fi  

Ryhmätarjoukset: ryhmat@lomalinja.fi
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Välimeren viinit
2.–8.5. ja 7.–13.5.2012

Provence
4.–9.4.2012 ja 20.–25.9.2012

Välimeren risteily Royal Caribbeanin Liberty of the Seas – laivalla 
Espanja, Ranska, Italia. 
Maailmankuulu Torresin viinitila, Etelä-Ranskan viinit, Toscana ja 
Chianti - siinä osa Euroopan viiniparhaimmistosta pähkinänkuoressa. 
Roomassa nautimme suurkaupungin tarjoamista kulttuurielämyksistä ja 
ostosmahdollisuuksista.  Matkan hintaan sisältyvät: lennot, majoitukset, 
viinikierrokset kolmessa viinimaassa, viininmaistajaiset, risteily ja laivalla 
kaikki mahdolliset ateriat varhaisesta aamiaisesta yöruokaan sekä 
laivan upea viihdetarjonta.

Asiantuntijaopas teollisuusneuvos Hannu Jaakkola

Chateauneuf du Pape, Caubernet Savignon ja muita etelä-ranskalaisia 
viinielämyksiä.
Lähde tutustumaan Etelä-Ranskan pikkukaupunkeihin ja Provencen 
viinitiloihin. Provence on varsinainen viininystävän aarreaitta! Pelkästään 
kuuluisan Chateuneuf du Pape´n alueella toimii 150 viinintuottajaa. 
Matkan varrella vierailemme useilla viinitiloilla: maistelemme laadukkaita 
viinejä ja herkuttelemme maukkailla aterioilla. Tutuiksi tulevat  
Chateuneuf de Pape´n lisäksi muut alueen kuuluisat viinit: Syrah, 
Caubernet Savignon, Rolle,… Matkan aikana majoitumme kahdessa 
viehättävässä Provencen kaupungissa Orange´ssa ja Toulon´issa.

Matkan hinta: 2050 e

Matkan hinta: 1595 e

Tilaa esite - Asiantuntijan 
matkassa

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

Hintaan sisältyy
•	Finnairin	suorat	lennot	turistiluokassa		
 Helsinki – Barcelona – Helsinki
•	ohjelman	mukaiset	lentokenttä-	ja	
 satamakuljetukset
•	majoitus	Barcelonassa	kahden	hengen		
 huoneessa hotelli Grupotel Gravina***
•	illallinen	ja	aamineinen	hotellissa
•	ohjelman	mukainen	Välimeren	risteily		
 Liberty of the Seas -laivalla, majoitus  
 kahden hengen parvekkeellisessa 
 hytissä  
•	täysihoito	ja	palvelumaksut	laivalla
•	ohjelman	mukaiset	retket	ja	
 viininmaistajaiset
•	suomenkielisen	asiantuntijaoppaan	Hannu		
 Jaakkolan palvelut koko matkan ajan 
 ja suomenkielisten oppaiden palvelut  
 kohteissa

Lisämaksusta
•		matkavakuutus	(suosittelemme	kaikille)
•	ruokajuomat	
•	risteilyvalokuvat
•	muut	laivayhtiön	lisämaksulliset	palvelut
•	yhden	hengen	huone/hytti	lisämaksu	400	e

Hintaan sisältyy: 
•	Blue	One/SAS:n	reittilennot	Nizzaan
 turistiluokassa
•	majoitus	keskitason	hotellissa	kahden		
 hengen huoneessa: Park Inn***, Orange/ 
 New Hotel Amiraute***, Toulon
•	ohjelman	mukaiset	ateriat	(5	x	aamiainen,
	 5	x	lounas	ruokajuomineen,	1	x	illallinen)
•	ohjelman	mukaiset	tutustumiskohteet
	 kuljetuksineen	(6	x	viininmaistelu)
•	suomenkielisen	oppaan	palvelut

Ilmoitus
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