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Vår käre

Peter Raoul Ilmari
Furstenborg

född 15.3.1952 Helsingfors
död 17.8.2018 Esbo

I ljust minne bevarad

Carita, Oscar och Jesper
Annika och Kari

Jan och Eva med familj
Konni och Lena med familj

Anneli
Släkt och vänner

Jordfästningen äger rum i stillhet. Peters vänner är välkomna till en
minnesstund lördag 22.9.2018 kl. 14 i Restaurang Chic,

Klubbekrigarvägen 9, Helsingfors. O.s.a.
petersminne2018@gmail.com senast 18.9.

Hasse och Heidi med familj

DÖDA

I vårens nya glassprodukter blanda-
des salmiak med chili, jordgubbar 
med basilika och blåbär med råg. Nu 
lanserar glassfabriken i Uleåborg yt-
terligare två nya smaker, varav den 
mera suspekta innehåller en bland-
ning av blåmögelost och lakrits.

– Vi har valt att satsa på ovanli-
gare smakpar i våra glassar, de ska 
skilja sig ur mängden. Och man får 
ogilla vissa kombinationer, vi in-
ser att Valio med dessa smaker in-
te kan göra alla konsumenter nöj-
da. Men vi hoppas att alla hittar nå-
gon smak som de uppskattar, säger 
Jussi Mattsson, en av de ansvariga 
glasscheferna på Valio.

Vid första anblicken ser Auraost-
glassen ut som vilken lakritsglass 
som helst, den vita glassen bryts av 
svarta prickar och klimpar. Den sö-
ta smaken blandas med salta aromer, 
men mest reagerar tungan på de hår-
da lakritsbitarna, som knastrar trev-
ligt mellan tänderna. Slutligen känns 
smaken av blåmögelost ganska svag 
och mjuk, den passar bra ihop med 
den söta glassen och slinker smidigt 
ner utan att fastna i halsen.

– Det vi har jobbat mest med är 
just styrkan – hur stark ska aura-
ostsmaken vara? Det får inte bli för 
äckligt. De flesta glassätare vill ha en 
portion på en två deciliter och då får 
ostsmaken inte ta över hela portio-
nen, förklarar Mattsson.

Köksmästare Tommi Lindholm, 
som i sommar har tillverkat en egen 
variant av glass med blåmögelost 
med namnet Äänekoski Gelato, kan 

rekommendera lämpliga tilltugg till 
den exotiska glassmaken.

– Tillsammans med blåmögel-
ostglass passar andra starka sma-
ker, som djävulssylt (en blandning 
av paprika och jalapeno), portvin el-
ler salta chips. Min egen favorit är 
chips av rödbeta, det krispiga chipset 
passar perfekt i kombination med en 
mjuk och söt glass, tipsar Lindholm.

Valios samtliga glassar görs av in-
hemsk, laktosfri mjölk. 
Petra Miettinen

Nu smakar också  
glassen blåmögelost

 ■ Testa den nya glassen med chips 
av rödbeta, tipsar köksmästare 
Tommi lindholm. Foto: Petra Miet-
tinen

Det är ingen hejd på fantasin 
när mejeriet Valio efter en paus 
på fjorton år nu har gjort come-
back på glassmarknaden. Exo-
tiska smakpar är nyckelordet.

Profil

Erik Hansson

 ● Aktuell som: Har i sommar 
vunnit bridge-VM för junio-
rer under 21 tillsammans med 
sin svenske spelpartner Cas-
tor Mann från Stockholm. Pa-
ret vann eM i samma klass 
2017. Hansson har också prövat 
på spel mot vuxna i öppna fin-
ska mästerskapen i år och vann 
där silver.

 ● Bor: i Parkstad i norra Hel-
singfors. Besöker regelbun-
det sin pappa som bor i Lin-
köping i Sverige. erik har dub-
belt medborgarskap.

 ● Gör: abiturient vid Gymna-
siet Lärkan i Helsingfors.

 ● Andra hobbyer: Spelar bas-
ket i föreningen Vartti-Pant-
terit, där han represente-
rar a-pojkarna (födda 00/01) 
och tränar tre gånger i veck-
an. nästa år väntar spel med 
herrarna.

fakta

Bridge

 ● Bridge är ett kortspel för 
fyra personer. Spelarna bildar 
par och spelar tillsammans. 
Bridge spelas med en vanlig 
kortlek där alla 52 korten de-
las ut, varje spelare får 13 kort. 

 ● Varje spel (kallas giv) består 
av två moment. i det första 
momentet har man budgiv-
ning där varje spelare konkur-
rerar om att bjuda högst. Den 
som bjuder högst vinner bud-
givningen och det ligger till 
grund för det andra momen-
tet, själva spelet. 

 ● tillsammans med sin part-
ner ska man ta det antal stick 
som man tidigare bjöd. Det 
par som förlorade budgiv-
ningen försöker se till att den 
andra sidan misslyckas. 

 ● Vid en tävling spelar man 
24 och 28 brickor. att spela 
så många givar tar mellan tre 
och fyra timmar.
Källa: Svenska bridgeförbundet 

Kurser i Arbis
 ● Helsingfors arbis ordnar  

två kurser i bridge i höst.

 ● en grundkurs i bridge har 
den här veckan börjat på Dag-
marsgatan, den hålls torsda-
gar klockan 17.30.

 ● Minibridge för vuxen tillsam-
mans med barn ordnas i Åggel-
by bibliotek tisdagar klockan 17 
med start den 2 oktober.

På sin första utlandsresa med 
svenska landslaget åkte Hansson 
redan som 14-åring, då VM avgjor-
des i Turkiet. Där tävlade han i klas-
sen under 16 år.

– Det gick inte så bra då, jag var 
med mest för att lära mig.

Tävlingsresorna till EM och VM, 
som ordnas turvis vartannat år, har 
lärt Erik Hansson inte bara kortspel 
utan också att klara sig ute i stora 
världen. Han har nämligen inte haft 
några föräldrar med sig på resorna, 
utan rest i sällskap med andra unga 
landslagsspelare och deras coacher.

PEtrA MiEttinEn
petra.miettinen@ksfmedia.fi

Musik

Högklassig musik 
på Fiskars bruk
Under veckoslutet besöker musiker 
av världsklass Fiskars bruk och bju-
der på en rad högklassiga musikupp-
levelser. På lördagen spelar Samae 
Koskinens stråkkvartett och på sön-
dagen uppträder kammarorkestern 
Virtuosi di Kuhmo.

Singer- & songwritern Samae 
Kos kinen kommer till Fiskars till-
sammans med en stråkkvartett som 
består av musiker från Helsingfors 
stadsorkester och Radions symfo-
niorkester. Till gruppen hör Sam-

ae Kos kinen (sång och gitarr), Atte 
Kilpeläinen (altviolin, HSO), Anna- 
Leena Haikola (violin, HSO), Pisku 
Ristiluoma (altviolin, opera) och 
Mikko Ivars (sello, RSO). Kvartet-

ten uppträder i Kopparsmedjans 
Svarta Sal på lördag klockan 18. 

På söndagen intar den världskän-
da kammarmusikorkestern Virtuo-
si di Kuhmo scenen med Johannes 
Brahms stråksextetter och en tolk-
ning av den verkliga klassikern: Lud-
wig van Beethovens Pastoral-sym-
foni.

Virtuosi di Kuhmo består av Eli-
na Vähälä och Anna-Leena Haikola 
på violin, Atte Kilpeläinen och Riit-
ta-Liisa Ristiluoma på altviolin och 
Tomas Nuñes-Garcés och Mikko 
Ivars på sello.

Biljetterna kostar 25/ 20 euro och 
kan beställas på fiskarsvillageinfo@
fiskars.com. HBL 

 ■ Samae Koskinens stråkkvartett. 

Vår kära

Inger Anita
von Schantz

f. Hedberg

* 9.7.1937 Vasa
† 7.9.2018 Åbo 

Jordfästningen har ägt rum.


