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ALKOS ÖVERSIKT AV ÅRETS DRYCKESTRENDER

Har du någonsin 
smuttat på en 
mockaruta? 

Så här gör du 
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HYBRIDDRYCKER ÖVERSKRIDER gränserna för 
olika stilar och ger dryckerna spännande varia-
tion. I hybrider är det bara den egna kreativite-
ten som sätter gränsen! Många hybriddrycker har 
uppstått utifrån producenternas vilja att prova på 
något nytt.

”Hybriddryckerna baserar sig på välbe-
kanta typer av drycker, men passar inte in i 
EU- klassificeringarnas officiella ramar, eftersom 
de tillverkningsmetoder och ingredienser som 
använts för dem avviker från de traditionella”, 
förklarar Kasper Kukkonen, produktgruppschef 
för starka drycker och bryggeriprodukter. Till 
exempel rom kan ha gjorts intressantare genom 
att lägga till kryddor, och då ingår den i katego-
rin smaksatt brännvin och inte i rom. Namnet 
visar ändå att produkten är baserad på rom.

Olika typer av drycker kan blandas till hybri-
der: vinöl är en växande hybriddryckstrend och 
flaskversioner av klassiska cocktails håller på att 
erövra världen. Det finns redan nu innovationer 
från whisky till vin, som har tillverkats med olika 
alkohol- och fermenteringsbaser, genom krydd-
ning och lagring. Nästa steg är att experimen-
ten går utanför drycker till andra kategorier. Hur 
låter exempelvis tryffelwhisky?

Mango IPAssion 
6 cl mangopuré

saften av 1 limefrukt
2–4 cl sockersirap

10 cl IPA-öl 
1 färsk passionsfrukt

is

Häll limesaft, sockersirap och 
mangopuré i ett glas. Blanda 

väl. Tillsätt is och öl. Dela 
passionsfrukten och gröp ur 
den i glaset. Rör om drycken 
och dekorera med färsk lime 

och passionsfrukt.

Dagens ord 
är hybrid
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Ansvarsfull  
förändring  

VI HAR TVÅ ÅR av coronapandemi bakom oss, 
ett till synes oändligt antal oväntade förändrin-
gar och anpassning till förändrade situationer. 
Coronan har på många sätt gått hårt åt vår in-
ternationella leveranskedja, och det finns ingen 
lättnad i sikte. Containerbrist, brist på råvaror 
och förpackningsmaterial, förseningar i leve-
ranstider och prishöjningstryck på grund av allt 
detta är problem som branschen grunnar på. 

Det är förmodligen lättare att förutspå fram-
tida dryckestrender än pandemins utveckling. 
I denna trendöversikt fokuserar vi bland annat 
på framtidsutsikterna för lokala produkter och 
den snabbt växande trenden med produkter 
helt utan alkohol eller med låg alkohol- och 
sockerhalt. Vi tittar på hybriddrycker som 
kombinerar flera produkttyper och på dessert-
liknande drycker. Hållbarhet blir allt viktigare 
och företagen förväntas ta ett allt större socialt 
ansvar för sin leverantörskedja.

Klimatförändringarna rubbar jordbruket och 
vinproduktionen. Det förutspås att regn, torka, 
hetta och andra extrema väderfenomen kom-
mer att öka i framtiden. I en intervju reflekterar 
Alkos Master of Wine Taina Vilkuna över hur 
klimatförändringarnas effekter kommer att ta 
sig uttryck inom vinbranschen. Ansvarsfulla 
producenter gör redan mycket och skapar en 
grund för hållbar produktion. 

Jag hoppas att vår trendöversikt ger dig nya 
perspektiv!

 
Anu Koskinen,  
sortiments- och 
inköpschef 

Trendöversikt 2022 
Utgivare: Alko  
Chefredaktör: Sari Karjalainen  
Produktion: Genero  
Ansvarig producent Katja Tarnanen 
AD Katarina Lönnström  
Innehållsstrateg Anu Mäkelä 
Assistenter: Susanna Cygnel, Lotta Ehrnrooth, 
Kristiina Kurronen, Sanna Lehto,  
Nina Meriläinen och Mika Rampa
 
Publikationen är en kolneutral trycksak. 

PANTONE 
17-3938 

VERY PERI

Den blålila färgen som 
används i tidningen är 

årets färg 2022 skapad av 
färginstitutet Pantone.  

Den symboliserar 
en föränderlig värld, 

framtiden samt en livfull 
och kreativ attityd. 

Trendfärgen kommer 
säkert att synas inom 
olika designområden.
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NÄRPRODUCERAD MAT har fått 
sällskap av en blomstrande kultur 
av närproducerade drycker! Finlän-
darna blir alltmer intresserade av 
det lokala, och är med rätta extra 
stolta över produkter från den egna 
byn.

Alkos butiker på olika håll i 
Finland säljer lokala produkter, 
som både turister och stamkunder 
frågar efter. Öl från mikrobryg-
gerier har länge varit superpopu-
lära, och dessa skatter produce-
ras av över 100 småbryggerier på 
olika håll i hela landet. Cider från 
små producenter hör också till våra 
lokala läckerheter. 

Adeln bland närproducerade 
drycker är finska bärviner som pas-
sar perfekt till desserter, likaså gin 
och whisky från små destillerier, 
som har blivit rena trend produkter. 

LOKALA UPPLEVELSER
”När du lagar närproducerad mat, kan 
du komplettera menyn med inhemska 
drycker från lokala producenter. Du 
kanske vill prova på traditionella rätter 
från olika regioner i Finland, och då finns 
det matchande drycker också till dem”, 
tipsar Ville Heinonen, som arbetar i 
Alkos kundtjänst och i Arkadia-butiken i 
Helsingfors centrum. Om du hittar en ny 
favoritdryck i Alkos lokala butik under 
en resa i Finland, kan du önska den till 
din närmaste Alkobutik på webbplatsen 
Alkotoive.fi. En lokal produkt är även en 
personlig gåva.

Om du vill välja 
en lokal produkt, 
visar detta märke 
på hyllkanten att 
drycken kommer 
från en närbelägen 
småproducent.

ROMPRODUKTIONEN UNDER LUPP
Mest utmanande är situationen på sockerrörsplantagerna, där 
kombinationen av hetta, vätskeförlust och tungt fysiskt arbete gör 
att arbetarna riskerar få en livsfarlig kronisk njursjukdom. Sockerrör 
används bland annat för tillverkning av rom. Alko samarbetar med 
de andra nordiska länderna för att förbättra arbetsvillkoren för 
de anställda på sockerrörsplantager. Positiva resultat har redan 
uppnåtts, men mycket arbete återstår.

Företag krävs på ansvar
FÖRETAG FÖRVÄNTAS axla ett 
allt större socialt ansvar för sin 
leverantörs kedja. Syftet med EU:s 
ansvarsskyldighet är att förebygga 
brott mot mänskliga rättigheter i 
företagens värdekedjor. 

Alko har förbundit sig att främja 
säkra arbetsförhållanden och möj-
lighet till tillräcklig försörjning 
för dem som arbetar i företagets 
leverantörs kedja. Vi strävar efter att 
säkerställa och främja mänskliga 
rättigheter, bland annat genom att 
erbjuda mångsidiga utbildningar 
för leverantörer och producenter. 

Inom dryckesproduktion före-

kommer försummelse av socialt 
ansvar oftast under skördetiden 
och i säsongsarbete. Arbetsdagarna 
kan vara långa och anställnings-
villkoren, boendet och arbets-
säkerheten för extern arbetskraft har 
inte alltid säkerställts på bästa sätt. 

”Alko låter utföra inspektioner av 
aktörer i underleverantörskedjorna, 
särskilt i områden där försummelser 
kan förekomma. Brister påtalas och 
korrigerande åtgärder följs upp, så 
att försummelserna ska  upphöra”, 
förklarar Kasper  Kukkonen, 
produkt gruppschef för starka 
drycker och bryggeriprodukter.

Alko har som mål är att i sam 
arbete med MIELI Psykisk Hälsa 
Finland rf och Helsingfors Mission 
minska ensamheten i vårt samhälle 
och förebygga alkoholskador som 
ensamhet orsakar. Botemedlet mot 
ensamhet finns inte på Alkos hyllor. 
Så här kan du göra situationen 
ljusare:
 
1. Identifiera läget. Om ensam
heten är en ny sak för dig, till 
exempel efter skilsmässa eller flytt 
till en ny ort, sök aktivt sällskap 
genom att gå på evenemang, ringa 
bekanta eller gå på promenad 
eller kaffe med någon annan. Du 
kan hitta sällskap till exempel via 
appen Kaverisovellus. Om du har 
varit ensam en längre tid och har 
känslan av att du alltid kommer att 
vara ensam, kan du behöva ändra 
på dina eventuella förvrängda 
tankemönster. Med hjälp Helsing
forsMissions arbetsbok mot 
ensamhet kan du utforska känslor 
och tankar kring ensamheten. 

2. Var snäll mot dig själv. 
Ingen skulle säga så fula saker 
till en annan person som många 
ensamma människor säger till sig 
själv. När du upprätthåller ditt eget 
välmående, skämmer bort dig själv 
och vårdar din själv aktning, är du 
mer självsäker och framåt också i 
andras sällskap. 

3. Var vänlig. Le, hälsa, byt några 
ord i trapphuset. När du är generös 
mot andra, får du också mycket 
själv i gengäld. En av fem upplever 
ensamhet någon gång i livet. 
Vänlighet kan rädda någons dag, 
kanske hela veckan. Vi har alla ett 
behov av att bli bemötta sådana vi är. 

Att ingripa i ensamhet 
är ansvarsfullt
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Tipsen gavs av 
ensamhetsforskare 

Niina Junttila, 
som är professor 

i pedagogisk 
psykologi och 

undervisningsråd. 

Närproducerade 
drycker
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Tårta i glaset 
SMAKER FRÅN KLASSISKA 
efterrätter, kakor, bakverk och 
glass dyker nu utöver likörer 
också upp i  bryggeriprodukter. 
Etiketten avslöjar om det hand-
lar om nyanser av kladdkaka, 
tiramisu eller något annat väl-
bekant bakverk. Bland  likörer 
finns dessa smaker ofta på 
krydd- och gräddlikörhyllan 
och bland öl i mörk stout och 
porter. Pastry stout har också 
blivit ett etablerat begrepp för 
att beskriva dessertliknande öl. 
Förutom bland mörka öl finns 
fräschare och fruktiga smak-
världar i ”pastry-stil” hos ale 
och suröl, med nyans av exem-
pelvis milk shake på mango och 
melon eller citroncheesecake. 
Öl med smak av sötsaker är som 
en efterrätt i sig och det blir ofta 
valet när man vill ha något extra 
gott eller prova på något nytt.

Milkshake à la 
mockaruta 

 (2−3 portioner) 

 2 dl vaniljglass
1 dl mjölk

4 cl chokladsås
2 msk kakaopulver
3–4 digestivekex

8 cl kaffelikör
Dekorera med chokladsås 

och strössel
 
Lägg alla ingredienser i mixer och 
kör tills konsistensen är jämn. Gör 

strösselkanten genom att först 
doppa glasets kant i chokladsås 
eller smält choklad och sedan i 

strössel som du hällt på en tallrik. 
Häll upp drinken i glaset. 

Prova!
Ordna blindprovning 

med tre dessertliknande 
öl. Vem kan bäst identi 

fiera vilken klassisk 
efterrätt ölet  

inspirerats av?
Timo Vallo, produktchef 
för bryggeriprodukter

5
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Vinet först,  
sedan maten

 
FÖRR VALDE VI OFTAST mat först och 
sedan ett passande vin till maten – nu 
gör vi precis tvärtom. Det ska vara 
okomplicerat att kombinera vin och 
mat. Gå på känsla!

”Allt oftare kommer kunderna först 
till Alko och styr sedan stegen med 
vinet under armen till mat butiken. I 
butiken är kunderna sedan öppna för 
förslag, kollar erbjudanden och utbudet 
i kött- och fisk disken. Vinet funge-
rar som inspiration”, berättar försäl-
jare Valtteri Paakkari på Alko i Prisma i 
Träskända.

Många väljer vin enligt smaktyp eller 
druva. Försäljaren kan sedan rekom-
mendera någon matidé: matchande 
huvudingrediens, tema, smakvärld, 
matlagningsmetod eller kryddning. 
Kombinationerna görs fritt och genom 
avslappnade experiment kan du upp-
täcka helt nya smaker! Fler idéer för 
kombination av dryck och mat finns i 
tidningen Etiketten och på  
alko.fi/sv/dryck-och-mat. 
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Alkos säljares gedigna sakkunskap baseras 
inte bara på grundlig utbildning, utan också 
på samarbete och informationsdelning. 
Iakttagelser från butikspersonalens utbild-
ningar och butiksprovningar om produk-
tens aromer och maträtter som passar till 
drycken registreras exempelvis alltid i Alkos 
eget digitala verktyg Smakbanken. På så 
sätt kan Alkos anställda över hela Finland 
dela med sig av sin kompetens och berika 
sina kollegors produktkunskaper. Det finns 
så många som 160 000 smakminnen av 
produkter!

Gös Meunière eller annan vit 
fisk, gärna stekt i brynt smör

Bara vitt vin till fisk? Nehej!

Nyanserat och struktu-
rerat vitt vin av druvan 

Sauvignon Blanc 

Citrusmarinerad fisk, 
t.ex. havsabborre

Bärigt och friskt rött vin av 
t.ex. druvan Pinot Noir

Varmrökt lax

Rosévin från 
Provence

Fylligare fisksoppa, t.ex. 
bouillabaisse eller laksoppa

Generös och rostad 
champagne

7
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IPA,
på allas läppar

UNDERJÄST LAGER är fortfarande den mest 
sålda typen av öl, men det överjästa ölet IPA, 
India Pale Ale, är ett av de mest omtalade. 
IPA har sina trogna fans. Traditionell IPA 
med kraftig bitterhumle har fått sällskap av 
saftaktigare Juicy IPA och NEIPA, eller New 
England IPA. De har också gjort öltypen mer 
tillgänglig för dem som inte bryr sig om mer 
traditionell IPA eller öl överhuvudtaget.  

”IPA är också perfekt för den som vill 
experimentera, för det finns så mycket att 
välja bland. Alternativen är verkligen nästan 
oändligt många: i Alkos sortiment finns när-
mare tre gånger så många IPA-öl som lager”, 
säger Timo Vallo, produktchef för bryggeri-
produkter.

 Den senaste trenden är att IPA gått från 
”überfruktig” och smoothie-liknande 
grumlighet mot en bittrare, mer traditio-
nell West Coast-stil. Det pågår en tävling 
om starkaste IPA – nu räcker det inte med 
double, utan det är triple eller rentav quad-
rupel som gäller. Den andra ytterligheten är 
produkter med låg eller ingen alkoholhalt, 
och utbudet av dessa stilar ökar med fart. 
År 2022 är det särskilt NEIPA som skummar 
i glaset. Och vad kommer därnäst? När det 
gäller IPA är det omöjligt att förutsäga. 

T R E N D  N : O 
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1. Vilka ord är NEIPA 
förkortning av?

a) Next Epic India Pale Ale
b) New England India  
Pale Ale
c) Northern European 
India Pale Ale

 
2. Vilka av nedanstående är 
lageröl, dvs. underjäst öl?

a) Märzen, Zwickel
b) Dubbel, Blonde
c) Kölsch, Alt

 
3. Vid vilken flod ligger alla 
Lambic-bryggerier?

a) Senne
b) Maas
c) Garonne

 
4. Humlens honblomställning 
som används vid 
öltillverkning kallas:

a) Frö
b) Blomma
c) Kotte

 

RESULTAT
0–2 rätt: Novis. Svaren blev inte helt rätt den här 
gången, men nu är du ju sju ölfakta klokare. Det 
är en utmärkt början. 

3–5 rätt: Amatör. Inte illa! Du vet en del om öl, 
men det finns fortfarande nya saker att lära sig – 
och vad är roligare än det. 

6–7 rätt: Mästare. Du är verkligen insatt i ölets 
värld. Prosit!

5. Hur många 
mikrobryggerier är för 
närvarande verksamma  
i Finland?

a) ca 100
b) ca 200
c) ca 300

 
6. Varifrån kommer 
den fylligt aromatiska 
humlesorten Nectaron?

a) Nya Zeeland
b) Australien
c) USA

 
7. Vilken av följande ölstilar 
kommer att vara den 
trendigaste 2022?

a) Wine Beer
b) Cold IPA
c) Pastry Stout

Quo 
vadis?

 

Rätta svar: 1) b 2) a 3) a 4) c 5) a 6) a 7) Tiden utvisar!
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Finsmakandets 

nya form
I FRÅGA OM DRYCKER förknippas fin-
smakeri ofta med dyra viner av bra årgång 
från traditionella producenter. Men fin-
smakare kan man också vara genom att leta 
efter något originellt och annorlunda – helst 
något som väldigt få har hört talas om. 

”Det kan till exempel vara en  speciell 
vinmakare som producerar små partier 
vid foten av vulkanen Etna eller ett litet 
vinhus i Loire som gör naturviner strikt 
enligt  traditionella metoder. Ju mindre 
produktions volym, desto intressantare för 
en vingourmet, säger service- och produkt-
utbildare Anri Lindström. 

Stora producenter har också noterat 
fenomenet, och kan i sitt utbud ha viner i en 
stil som påminner om småproducenternas. 

När det gäller starkare drycker är fin-
smakare intresserade av tappningar som säljs 
med ensamrätt eller är begränsade till ett fat, 
såsom cask strength-whisky med fatstyrka 
eller single cask som lagrats på ett enda fat.

När kunder närmar sig försäljaren Jukka Viitanen vid 
vinhyllorna på Alko Arkadia i centrala Helsingfors 
får de hjälp av det ”tunga maskineriet” som Viitanen 
kallar sina antecknings böcker med vininformation 
som han samlat genom åren. Passion och systematik 
kombineras i de handskrivna anteckningarna som 
omfattar över 45 000 viner.

”När jag en gång har skrivit ner något, så minns 
jag det. Och när man har erfarenhet, har man mer 
att ge kunderna”, säger självlärda Viitanen.  Han 
gillar kundarbetet. Vin förenar människor.  

”Jag kanske har gjort något rätt, för jag får 
ofta frågor om förslag till vinklubbars sittningar.” 
När Viitanen började på Alko för över 30 år 

sedan märkte han att vissa kunder ställde väldigt 
specifika frågor. Den unga försäljaren tog det som 
en utmaning att hitta svar på dem alla. Så uppstod 
ett gäng som började ta reda på fakta tillsammans. 
Snart upptäckte Viitanen att han har ett exakt 
smaksinne: han kan särskilja aromer i bara en liten 
skvätt vin. Till en början ordnades vinprovningar 
hemma, men studierna underlättades när de första 
privata vinkällarna kom till Finland och gruppen 
kunde skaffa en egen lokal med egna vinskåp. Och 
provningen fortsätter. 

”Jag tröttnar inte, för jag letar alltid efter något 
nytt och intressant.” 

ÄR DU EN

K Ä N N A R E?

ÖL-

8 9
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Blåbärstonic 
4 cl blåbärssirap 
12 cl tonicvatten

Dekorera med citronskivor 
och blåbär

Fyll ett glas med is. Tillsätt 
sirap och tonicvatten. Rör om, 

dekorera och njut.

BLÅBÄRSSIRAP
2 dl frysta blåbär

2 dl socker
saften av 1 citron

rivet skal av 1 citron
1 cm färsk ingefära

Lägg alla ingredienser  
i en kastrull och koka i cirka  

10 minuter. Sila vätskan  
i en skål.

Visste du, 
att ingrediensförteckning och 
näringsdeklaration ska införas 
på alkoholdryckers etiketter? 
I näringsdeklarationen måste 
ingå åtminstone produktens 

energiinnehåll. Informationen 
kan också finnas på nätet, så 
länge informationen kan läsas 

från etiketten, till exempel 
med en QRkod. 

Om du vill ordna en 
alkoholfri dryckes-

provning, testa olika 
tonicvatten eller 
alkoholfria viner.
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INTRESSET FÖR HÄLSA och det egna 
välbefinnandet avspeglas också i vad 
vi dricker. Allt fler väljer alkoholfria 
alternativ i Alkos utbud, och det finns 
gott om intressanta produkter i den 
kategorin. 

Helt alkoholfria drycker har 
fått sällskap av produkter med låg 
alkohol halt, som med en liten alko-
holmängd får en något starkare 
stomme och rikligare smak. Förutom 
öl finns det viner med låg alkohol-
halt och även lättare alternativ bland 
starka alkoholdrycker.

”Många vill undvika alltför mycket 
socker i kosten och kanske just där-
för har seltzers med låg sockernivå 
ökat i popularitet globalt på senast 
tiden. De är fräscha blandningar med 
låg kalorimängd som påminner om 
smaksatt vatten med alkohol”, säger 
Kasper Kukkonen, produktgrupps-
chef för starka drycker och bryggeri-
produkter. 

Näringsdeklarationer, som 
redan är obligatoriska för alkohol-
fria drycker, finns allt oftare även på 
alkoholhaltiga drycker.

Bättre val 
för hälsan

Har du 
märkt,

 att vin numera kan 
köpas också i små 

flaskor och till och med 
burkar? Många tycker 
att litet är vackert och 

praktiskt, för Alkos 
kunder är intresserade 

av de små förpack
ningsstorlekarna. 

8

Drinkarna i trend översikten 
har tagits fram av Alkos 
service- och produktut-

bildare  Santeri Saarinen. 
Fler av Santeris recept som 
inspirerats av trender och 
aktuella fenomen finns i 

tidningen Etiketten och på  
alko.fi/sv/dryck-och-mat.
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Champagne, 
alltid 

modernt
TRENDDROTTNINGEN är 
roséchampagne. Rosétrenden 
startade med roséviner och fort-
satte till bubbel – till exempel i 
Italien fick roséprosecco börja 
tillverkas för ungefär ett år sedan.

Den rosa färgen är glad och 
sprallig: den ger en lyxig känsla 
hemma även i dystra tider, och 
ser tjusig ut på Instagram!

”Champagne är nu också mat-
dryck. Den kan drickas genom hela 
måltiden. Fräsch rosé champagne 
kan även användas för att rengöra 
munnen efter en maträtt; den tar 
bort det feta och förbereder mun-
nen för följande smaker. Det räcker 
med bara en kall och frisk skvätt, 
kanske efter varje rätt”, tipsar 
produkt kommunikationschef 
Taina Vilkuna.  

Kombinera roséchampagne 
fördomsfritt med lammkarré 
och kalv. Det är också en perfekt 
dryck till lax. 

10
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9
Alla vill påverka
KONSUMENTERNA VILL GE sin åsikt och 
påverka. De framförda önskemålen och idé-
erna kan handla om exempelvis produk-
ternas utseende, innehåll eller sortimen-
tet. Känner du till tjänsten   Alkotoive.fi? 
Där kan du välja dina favoritprodukter i 
vårt sortiment med över 10 000 produk-
ter och önska att få dem till din närmaste 
Alkobutik. 

”Under tjänstens första år kom det 
över 40 000 önskemål, av vilka vi kunde 
uppfylla nästan var tredje specifika 
 önske mål”, säger Alkos utvecklingschef 
Jussi Tan.

Viner, mousserande viner och likörer 
är de produkter som önskas mest. Även 
ölentusiasterna har upptäckt tjänsten, och 
öl är på fjärde plats bland önskemålen. 

Du kan också bidra till att utveckla 
Alkos tjänster genom att gå med i den 
rådgivande kundgruppen Rådgivarna. De 
enda kraven är att du har fyllt 18 år och 
är intresserad av utveckling. Rådgivarna 
får komma med idéer och tala om sina 
åsikter om Alkos tjänster samt om teman 
som gäller sortimentet och hållbarhet. 
För närvarande finns det över 5 000 ivriga 
rådgivare. 

”Våra rådgivare har exempelvis med-
verkat i utvecklingen av vår mobilapp, 
Alkotoive och urvalet i sina lokala buti-
ker”, berättar Alkos kundupplevelse-
expert Päivi Kiiskinen.

Olika produktgrupper toppar 
önskemålen i olika delar  
av Finland: 

SYDVÄSTRA 
FINLAND

HUVUDSTADS-
REGIONEN 

VÄSTRA FINLAND

NORRA FINLAND

Påverka!
Saknas din 

favorit dryck i din 
närmaste Alko-

butik eller skulle du 
önska fler alkohol-
fria drycker i sorti-

mentet? Berätta om 
dina önskemål på 

Alkotoive.fi.

Öl

Vitt vin Mousserande vin

Likör och
bitter

Likör och
bitter

Påverkan kan också ta sig uttryck på 
dryckeshyllan i form av kändisbilder på 
flasketiketter. Fenomenet förekommer 
särskilt bland viner.

ÖSTRA 
FINLAND

 
 

543210
Alko fyller 90 år i år. Alkos 

första butik öppnades 
den 5 april 1932 kl. 10. Då 

fanns det 48 butiker, i dag 
har Alko 512 butiker och 
uthämtnings platser från 

Hangö till Nuorgam. Trots 
att världen har förändrats, 

har den viktigaste uppgiften 
förblivit densamma: ansvars

full alkohol försäljning.

13
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V
inproduktion är alltid 
riskabelt som jord-
bruk, men när extrema 
väderfenomen ökar 
över hela världen, fun-

derar nu odlarna i både det 
osäkra Europa och i Australien 
drabbat av översvämningar 
och torka hur de ska säker-
ställa sin försörjning och vin-
produktion.

För första gången på 30 
år gick det så i Frankrike 
2021 att mängden beaujo-
lais nouveau-vin blev så liten 
på grund av vårens frost och 
andra problem som drabbade 
området att Alko inte fick 
något alls av det.

Vinproduktionen är inte 
i kris, men står inför stora 
utmaningar. Till exempel 
minskade vinproduktionen 
i Frankrike med nästan 30 
procent från föregående år, 
och Spanien gick om det och 
blev det näst största vin landet 
i Europa efter Italien. Det 
trösterika är att branschen 
även hittills varit en mästare 
på att anpassa sig. Vi disku-
terade klimatförändringarnas 
effekter på vinindustrin med 
Master of Wine Taina Vilkuna, 
Alkos produktkommunika-
tionschef. 

Vad 
händer 
med 
vinet?

Vi framförde  
5 påståenden om  

vinbranschen som 
skakas av klimat
förändringarna.  

Detta är framtiden 
för vinindustrin.  

TEXT LOTTA EHRNROOTH

Taina Vilkuna, produkt-
kommunikations chef 
och Master of Wine, 

har kunnat följa 
 förändringen i vin  -

branschen väl under 
sina mer än 30 år 

på Alko.

1. Finland blir 
ett ledande 
rieslingland.

 
”HOPPAS INTE, för i så fall skulle 
vi redan ha förlorat kontrollen över 
klimatförändringarna. Men faktum 
är dock att de nordliga vinländerna 
gynnas av klimatförändringarna. 
Det enskilda landet som hittills 
haft störst nytta är Tyskland. 

 Om Tyskland tidigare hade ett 
eller två bra vinår på tio år, så är 
det tvärtom nu: det vill säga de har 
ett par dåliga år på ett decennium. 
Å andra sidan är det till exempel 
redan svårt att göra den traditio-
nella tyska pärlan 
Eiswein, i och med 
att det har blivit allt 
ovanligare med den 
frost som enligt vin-
lagen krävs i slutet av 
skördesäsongen. 

 Det trösterika är 
att vinbranschen är flexibel. Även 
tyskt isvin kanske i framtiden pro-
duceras så att de lämpligt mogna 
druvorna plockas i slutet av året 
och fryses i produktionsanlägg-
ningen.  Isvin produceras på det 
sättet i många vinländer där vin-
lagstiftningen tillåter det.

Det funderas också mycket på 
var det lönar sig att anlägga vin-
odlingar. I varje fall inte på plat-
ser där det redan nu är för varmt 
och torrt. Till exempel har många 
vinodlare i Champagne  förberett 
sig på förändringen genom att 
köpa odlingsmark i England, där 
jordmånen är mycket lik den i 
 Champagne med tanke på vin-
framställning.”

”JU MER GRÖNT det finns på jor-
den, desto bättre. Allt grönt binder 
koldioxid, även om vinproduk-
tionen är en liten faktor globalt 
sett. Vinodling tar inte mark av 
livsmedelsproduktionen, efter-
som jordmånen i vingårdarna ofta 
är för karg för att odla matväxter 
på. Oavsett om marken består av 
sand, kalksten, lera eller skiffer, så 
växer vin tacksamt i dem alla och 
suger i sig olika aromer från varje 
jordmån.  

 Enkla energi-
besparande lösningar 
har redan till stor 
del genomförts. Sol-
energi används till 
exempel redan i stor 
utsträckning och 
vattnet återvinns till 

sista droppen. Vatten är en käns-
lig fråga, för om det råder brist på 
vattenresurser, används de givetvis 
i första hand till dricksvatten eller 
livsmedelsproduktion snarare än 
vinproduktion. 

 Är ekologiskt vin alltid det 
säkraste valet med tanke på vår 
 planet? Ekologisk vinproduktion 
som respekterar jorden kanske inte 
är det mest miljövänliga alternati-
vet, eftersom andelen arbete som 
utförs med maskiner som  använder 
fossilt bränsle kan vara högre än 
i konventionell vinodling. På en 
liten gård kan det visserligen vara 
möjligt att skaffa en häst  istället 
för en traktor, vilket även kan 
 utnyttjas i marknadsföringen.”

3. Vin är en 
dryck för få  
i framtiden.  

”HYFSADE VINER i en  förmånlig 
prisklass kommer det alltid att 
finnas. Producenterna kan knap-
past höja priserna i framtiden 
 heller. Det råder hård konkurrens 
i branschen, och det kommer bra 
produkter till attraktiva priser från 
länder som Chile och Argentina.  

 Men det är sedan en annan 
fråga om framtidens toppvi-
ner görs i samma regioner och av 
samma druvsorter som nu. För-
modligen inte.  Redan nu oroar 
man sig exempelvis för om den 
mindre värme tåliga Pinot Noir ska 
 försvinna från Bourgogne och om 
den ersätts av Syrah som tål värme 
bättre. 

Även Bordeaux tillät sju nya 
druvsorter för provanvändning 
förra året. Druvorna kommer till 
exempel från Dourodalen i Portu-
gal där de har anpassat sig att tåla 
varmare växtförhållanden.  

En lösning är att utveckla nya 
hybridsorter som kombinerar 
kvalitets- och smak egenskaperna 
hos vinrankan Vitis vinifera med 
egenskaper hos andra arter som 
gör dem tåliga mot mögel- och 
växtsjukdomar. Problemet är 
åtminstone än så länge att konsu-
menterna vill dricka sina välbe-
kanta viner av Chardonnay, Merlot 
eller Cabernet Sauvignon, inte av 
 konstiga druvor som Solaris eller 
Seyval Blanc.”

  

En lösning är 
hybridsorter.

2. Vinodling kan 
bromsa klimat-
förändringarna. 
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Trender och 
nya vindar 
i specialpartier
 
 
SPECIALPARTIER ÄR SOM NAMNET säger lite 
speciellare produkter som kan vara sällsyntheter 
utifrån världen eller nya vindar inom dryckes
trenderna.

Alko tar in specialpartier till försäljning enligt olika 
teman, såsom tillverkningsmetod, matsammanhang eller 
produktionsområde. Vid valet av produkter lyssnar vi 
också på kundernas önskemål och nosar på rådande 
dryckestrender både hemma och internationellt.

Specialpartier finns till salu i de största städernas 
butiker och i Alkos webbutik. Ibland presenteras säll
synta småpartier i samband med specialpartierna. De 
säljs i flaggskeppsbutiken Arkadia i Helsingfors och i 
webbutiken samt ibland också i andra enstaka butiker.

Fem fakta om specialpartier:

Psst, 
Om du är intresserad av 

specialdrycker, kolla också 

Alkos småpartier. De är 

noggrant utvalda toppfynd från 

hela världen, av vilka det kanske 

bara finns ett par flaskor eller en 

låda att få.

OM DU BARA HAR TID ATT 
TÄNKA PÅ EN MILJÖ ASPEKT, 
tänk på förpackningen. Ju 
lättare och mer återvinningsbar 
förpackningen är, desto mindre 
är dess koldioxid avtryck och 
desto bättre är förpackningen för 
miljön. Häll upp vinet i en vacker 
karaff om du tycker att förpack
ningen inte platsar i en festlig 
dukning.

VÄLJ PRODUKTER som är 
märkta med Ett grönt val 
symboler eller symbolen Etiskt. 
Ett grönt valsymboler visar 
att producenten har förbundit 
sig till miljöarbete och hållbar 
utveckling. Ett grönt valsymbo
lerna är bland annat Koldioxid
neutralt, Certifikat för hållbar 
utveckling, Ekologiskt, Bio
dynamiskt och Miljöansvarig 
förpackning. Klimat arbetet inom 
alkohol industrin går framåt och 
konceptet Ett grönt val utvecklas 
i linje med detta arbete.

KOM IHÅG ATT ANVÄNDA 
återvinningssystemet. Återvin
ningsgraden för plastflaskor är 
redan över 90 procent. Det låter 
kanske mycket, men det betyder 
ändå att över 2,5 miljoner flaskor 
inte lämnades till återvinning 
förra året. Ta bort metallkorken 
när du återvinner plastflaskor. En 
kork av plast kan sitta kvar.  

ÖVERRASKANDE NOG kan 
vin som kommer längre bortifrån 
vara ett klokare val med tanke 
på transporten än ett vin som 
kommit med långtradare från 
Europa. Vin som transporteras 
till sjöss kan nämligen förpackas 
i Flexitankcontainrar på 23 000 
liter och tappas på flaska först 
vid slutdestinationen. Det gör att 
vinet reser med lättare vikt – det 
vill säga orsakar mindre utsläpp.

”KNAPPAST, FÖR INGET TYDER 
PÅ att odlingen av druvor skulle 
upphöra eller bli orimligt svår. 
Men tillverkningsmetoderna och 
delar av produktionen kommer 
att förändras, vilket har varit fallet 
genom hela vinhistorien. 

 Ett orosmoment har till exem-
pel varit om klimatförändringarna 
kommer att försämra eller ändra 
smaken på viner. På några decen-
nier har till exempel alkoholhalten 
i röda viner från Bordeaux stigit 
från 12,5 till så mycket som 15 
procent, och vinernas smakprofil 
är intensivare än tidigare, till och 
med syltaktig. Klimatförändring-
arna är inte den enda anledningen 
till det, vinkritikers och konsu-
menters preferenser påverkar 
också vinernas tillverkningssätt 
och smak.   

  Genmodifiering av druvor 
för att göra dem mer motstånds-
kraftiga mot mögel och växt-
sjukdomar skulle spara både 
arbetskraft och miljö, eftersom 
behovet av bekämpningsmedel 
skulle minska. Det är sannolikt att 
det om tio år blir mer debatt om 
frågan än nu. 

Ett fördomsfritt Finland, utan 
långa vintraditioner, kan  kanske 
bli den första marknaden för 
hybridviner som är mer resistenta 
mot växtsjukdomar. Vi tog ju 
också snabbt till oss viner från Nya 
världen, lådviner och skruvkorkar. 
Lådvinerna blev först populära av 
praktiska skäl, men nu är de också 
ett klimatsmart val.”

5. Snart häller 
vi bara upp vin 
från burkar och 
kartonger, som 
mjölk och saft.

”DET ÄR INGET FEL PÅ BURKAR. 
Smarta förpackningar är intres-
santa och det med rätta, eftersom 
förpackningarna och transporterna 
är det som bidrar mest till vinets 
koldioxidavtryck. Det viktigaste 
vore att utveckla återvinnings-
systemet globalt. Hos oss i Finland 
är återvinningen av såväl glas- 
och plastflaskor som vinlådor och 
 burkar välorganiserad, men så är 
det inte överallt. 

 Glasflaskorna har det största 
koldioxidavtrycket, men å andra 
sidan är de ovärderliga när vinet 
vinner på lång lagring eller mog-
nad. Den aspekten ska ändå inte 
överdrivas. Det uppskattas att mer 
än 90 procent av allt vin som säljs i 
världen dricks inom två dagar efter 
köpet. 

Den utlovade hållbarheten på 
drygt ett år för plastflaskor, kran- 
och kartongförpackningar och 
burkar räcker för de flesta, och 
även om en elegant glasflaska till-
talar många, kan man vänja sig av 
med den eller spara sådant vin till 
speciella tillfällen. 

 Vi håller redan på att bli av med 
flaskor som väger ett kilo och glas-
flaskorna blir hela tiden lättare. 
En glasflaska som väger cirka 330 
gram är fortfarande hållbar”, säger 
Taina Vilkuna.

4. Framtidens vin 
är gen modifierat 
och tillverkas i 
laboratorium. 

VAR EN ANSVARIG 
KONSUMENT

5. 
Special

partier kan 
beställas via web  
butiken till Alkos 
alla butiker och 

uthämtnings  
 ställen.

1. 
Special

partierna i Alkos 
sortiment lanseras 

alltid den första 
torsdagen  
i månaden  

kl. 9.

3. 
De mest 

sällsynta skatterna 
säljs i småpartier som 

presenteras vid  
sidan av special

partierna. 4. 
Tillgången 

på specialpartier 
och småpartier kan 
enkelt kollas i Alkos 

mobilapp.

2. 
Special

partierna består 
av de intressan
taste nyheterna 

inom aktuella 
dryckestrender.
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Garanterat på  
uppåtgående!

Och slutligen ...
Välkomna TYDLIGA OCH 
STARKA SMAKER! Covid19 
attackerade också våra sinnen, 
så vi kommer att se allt enklare 
och starkare smaker. Fenomenet 
återspeglar också en återgång till 
det välbekanta och trygga. I en 
tid där mycket känns svårt och 
komplicerat är det enkla det vackra 
– också när det gäller smaker. 

S T I G A N D E  T E R M E R 

+5
Begreppen MÅNGFALD OCH 
INKLUDERING  förekommer 
överallt och även i diskussioner inom 
vinbranschen. Exempelvis i USA 
och Sydafrika har föreningar bildats, 
såsom The Roots Fund och Wine 
Unify, som försöker främja kvinnors 
och POCbefolkningens (people 
of color) ställning inom branschen 
genom utbildning och ekonomiskt 
stöd. Bristen på inkludering är 
särskilt tydlig i marknadsföringen av 
viner, där bilden av vinkonsumen
terna är smal.
 
”LEVERANTÖRSKEDJANS 
BLOCKCHAIN, dvs. blockkedja, 
ger ökad transparens i varje skede av 
dryckesproduktens livscykel under 
färden genom leverantörskedjan. 
Alla parter i leverantörskedjan, och 
i framtiden även konsumenterna, 
kan följa produktens resa från 
odlingen hela vägen till butiken. 
Det ger leverantörskedjan säkerhet 
och tillförlitlighet och förstärker 
hållbarhets arbetet.” 
 
”REGENERATIV VINODLING 
är en odlingsform som respekterar 
och förnyar miljön med syftet att 
vingården ska kunna sköta sig själv 
och samtidigt minska koldioxid
utsläppen. Målet är till exempel 
att vitalisera och förbättra mark 
kvaliteten, vattencirkulationen och 

den biologiska mångfalden så att 
de fungerar i sin egen naturliga 
balans. Metoderna är mycket lika 
dem som används i ekologiskt och 
biodynamiskt jordbruk. På vingårdar 
kan regenerativ odling exempelvis 
innebära att det mellan vinstockarna 
växer marktäckande växter som inte 
plöjs upp, och betande djur, som får, 
gödslar och vårdar växtligheten.”
 
Och ytterligare ett perspektiv på 
ansvar. ”Om någon säger sig vara 
SOBER CURIOUS, innebär det att 
hen ifrågasätter sina alkoholvanor 
och är nyfiken på nykterhet. Hen 
tar inte invanda beteendemönster 
och sätt att agera för givna, utan är 
medveten om att det också finns 
andra sätt att handla på.”

Vad väljer du?
I slutet av 2021 frågade vi på Alkos 
Instagram hur trenderna då såg 
ut i Alkos följares liv. Vad skulle du 
svara nu?

Vill du vara först med 
att få veta om Alkos 
nya produkter?
 
ALKOS MOBILAPP är gratis och ger 
dig information om våra nya produkter 
en vecka innan de kommer till försälj
ning. Klicka på Produkter på kommande 
till sortimentet på appens framsida, så 
ser du vilka produkter som lanseras 
följande vecka. Produktlistan visar 
produktens namn, pris, produktkate
gori, smaktyp, förpackningsstorlek, 
alkoholprocent och ankomstdatum till 
sortimentet.

”Nyheterna finns att köpa i mobil
appen och webbutiken från klockan 9 
på deras meddelade lanseringsdag”, 
tipsar Alkos webbutikschef Antti 
Tanaka.

Om du inte ännu har Alkos mobilapp, 
kan du ladda ner den från App Store 
eller Google Playappbutiken. Med 
appen kan du enkelt utforska Alkos 
sortiment, hitta Alkos butiker och 
beställa produkter från Alkos sortiment 
med över 10 000 produkter.

Med

Bekant

Maten först

Lager

Ja

Utan

Nytt

Vinet först

IPA

Nej

86 %

24 %

84 %

62 %

71 %

14 %

76 %

16 %

38 %

29 %

Med eller 
utan alkohol?

Bekant och 
tryggt eller
nytt och  
överras- 
kande?

Först maten, 
sedan vinet 
eller först 
vinet, sedan 
maten

Alltid lager 
eller IPA 
förstås

Väljer du 
helst en 
miljömärkt 
produkt?

VARJE FRÅGA BESVARADES AV CIRKA 800 PERSONER.  
ENKÄTEN GENOMFÖRDES I NOVEMBER 2021.

HÅLL KOLL PÅ TRENDERNA  
–  KOM PÅ WEBBINARIUM!
Förutom ljudböcker och podcasts 
har webbinarier blivit en intressant 
kanal för dem som vill lära sig något 
nytt. Under det här året kommer även 
Alkos kundtidning Etiketten att erbjuda 
webbinarier på finska. Håll utkik efter 
nya uppdateringar och mer information 
på adressen: alko.fi/etiketinwebinaarit.

Anri Lindström, 
service- 

och produkt-
utbildare

Kasper Kukkonen, 
produkt-

gruppschef för 
starka drycker 
och bryggeri-

produkter

Marja Aho, 
Alkos 

hållbarhets  chef
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5.4.1932 klockan 10  öppnades de första Alkobutikerna.
Under 90 år har världen förändrat sig flera gånger, precis som vi
också gjort: då hade Alko en helt annan uppgi�. Idag är grundstenen
i vår service att lyssna till finländare. Därför är det också klart att
Alko kommer att förnya sig även i framtiden, flera gånger.
Det är bra service anser vi.


