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Rajamäen tuoteperheen ulkoasu-uudistus laajenee viinietikoihin 
 
Keväällä käynnistynyt Rajamäen tuoteperheen ulkoasun uudistuminen jatkuu talvella 2012. Nyt vuorossa ovat 
perinteikkään 120-vuotiaan merkkituotteen viinietikat sekä vaalea balsamietikka, jotka saavat jo aiemmin 
uusiutuneiden väkiviinaetikoiden mukaisen ulkokuoren. Uusien viinietikoiden tunnusmerkkejä ovat iso R-kirjain 
sekä uusi vahva värimaailma. 
 

Talvella 2012-2013 uudistuvat Rajamäen tuoteperheen perinteinen puna-, valko-, ja omenaviinietikka, hunaja-
omenaviinietikka sekä vadelma & persikka-omenaviinietikka. Rajamäen valkoinen balsamico saa uudistuksessa uuden 
nimen, vaalea balsamietikka.  
 
Uudistuksen taustalla on kuluttajien keskuudessa tehty tutkimus, jonka mukaan Rajamäen tunnettuus oli hyvällä tasolla, 
mutta visuaalinen ilme kaipasi päivitystä. 
 
– Uudistuksen myötä olemme pyrkineet tuomaan Rajamäen ilmeen lähemmäksi nykypäivää. Suurin muutos on iso R-
kirjain, jonka avulla Rajamäen etikat tunnistaa hyllystä nykyistä helpommin. Etikettien uusi vahva värimaailma tuo myös 
eri viinietikoiden maut paremmin esille, kertoo Rajamäen tuoteryhmäpäällikkö Daniela Berner-Ax. 

 
Uusi ulkoasu on mainostoimisto SEK & Greyn käsialaa ja se näkyy niin Rajamäen tuotepakkauksissa, mainonnassa kuin 
verkossa. Itse pakkaus ei muutu uudistuksessa - Rajamäen viinietikat ja vaalea balsamietikka pakataan myös jatkossa 
kirkkaaseen lasipulloon, josta erilaiset viinietikat ovat helposti tunnistettavissa.  
 
Rajamäen perinteiset ja maustetut viinietikat toimivat helppoina ruoan maustajina jokapäiväisessä ruoanlaitossa. 
Viinietikan tuoma happamuus korostaa ruoan aromeja, nostaen ruoan maun paremmin esiin. Rajamäen viinietikat ja 
vaalea balsamietikka valmistetaan luonnollisella käymismenetelmällä laadukkaista viineistä.  
 
Uusin etiketein varustetut viinietikat sekä vaalea balsamietikka ovat saatavilla kauppojen hyllyiltä välittömästi. 
 
Tuotteet 

Rajamäen Punaviinietikka 0,35 l, hinta 2,70€ 
Rajamäen Valkoviinietikka 0,35 l, hinta 2,70€ 
Rajamäen Omenaviinietikka 0,35 l, hinta 2,70€ 
Rajamäen Hunaja-Omenaviinietikka 0,35 l, hinta 3,90€ 
Rajamäen Vadelma & Persikka-Omenaviinietikka 0,35 l, 3,50€  
Rajamäen Vaalea Balsamietikka 0,35 l, hinta 2,90€ 
 
Lisätietoja 

Mona Berg, viestintä 
mona.berg@berner.fi, puh. 0207 91 4522 
 
Daniela Berner-Ax, tuoteryhmäpäällikkö 
daniela.berner-ax@berner.fi, puh. 0207 91 4381 
 
Tuotekuvat 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=5967-aejbamfcad&l=FI 
 
Kuluttajatiedustelut 

Berner Oy, puh. 0207 91 4362 
 
 
Rajamäellä on valmistettu etikkaa jo vuodesta 1892 lähtien. Rajamäen etikkatehdas on Suomen ainoa väkiviinaetikan ja viinietikoiden 
valmistaja. Kaikki Rajamäen etikat valmistetaan luonnollisella käymismenetelmällä. Rajamäen tuotevalikoimaan kuuluvat 
väkiviinaetikoiden lisäksi viinietikat, balsamietikat, balsamikastikkeet sekä Ohrakas-ohratärkkelys. www.rajamaen.fi 

 
 

Berner Kulutustavarat on myynnin ja markkinoinnin moniosaaja, joka tuntee suomalaisen kuluttajan tarpeet. Tuotevalikoimaan 
kuuluvat Bernerin omat päivittäistavaramerkit sekä maahantuodut kansainväliset kosmetiikkamerkit. Osaston kotimaisia tuotemerkkejä 
ovat Herbina, Mariderm, Ainu, XZ, LV, Oxygenol, Rajamäen, Korrek ja Lasol. Johtavaa kosmetiikan maahantuojana Berner edustaa 
Suomessa myös monia kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin Klein, Chloé, Clarins, Gatineau, IsaDora, Mavala, Marc Jacobs, Rimmel, 
Sally Hansen ja Sensai. Maahantuotujen tuotteiden valikoimaan kuuluvat myös Kikkomanin ja Saclán elintarvikkeet, BabyBjörn -
lastentarvikkeet sekä Omron-hyvinvointituotteet. www.berner.fi 
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Rajamäen viinietikkareseptit – enemmän makua etikalla 

 
Alkuun: 
YRTTIMARINOITUA SIIKAA 
 
Ainekset: 
500 g siikaa fileenä 
 
Mausteliemi: 
1,5 dl Rajamäen Valkoviinietikkaa 
2 tl suolaa 
1 tl sokeria tai hunajaa 
2 tl rouhittua roseepippuria 
1 pieni punasipuli hienonnettuna 
1 tl kirveliä 
5 tuoretta basilikan lehteä hienonnettuna  
 
Poista fileistä pystyruodot ja leikkaa fileet vinottain ohuiksi viipaleiksi. Laita viipaleet 
laakeaan astiaan. Sekoita keskenään viinietikka, öljy ja mausteet. Kaada mausteliemi 
kalaviipaleiden päälle. Anna kalan marinoitua liemessä muutama tunti. Tarjoa keitettyjen 
perunoiden kanssa. Kala säilyy jääkaapissa muutaman päivän. 
 
 
Pääruoaksi: 
HUNAJAINEN APPELSIINI-UUNIBROILERI (4 annosta) 
 
Ainekset: 
6 kpl broilerin rintafileitä 
1 rkl rypsiöljyä 
2 tl suolaa 
 
Marinadi: 
2 dl ananastäysmehua 
2 rkl Kikkoman makeaa soijakastiketta 
3 rkl Rajamäen Hunaja-omenaviinietikkaa 
1 tl timjamia 
1 tl valkosipulirouhetta 
½ tl kurkumaa 
 
Lisäksi: 
1 appelsiini 
6 valkosipulin kynttä 
 
Hiero rypsiöljy broilerin rintafileiden pintaan. Paista niihin molemmin puolin hyvä väri 
kuumalla paistinpannulla. Mausta fileet kauttaaltaan suolalla ja laita uunivuokaan. Sekoita 
marinadin aineet ja kaada liemi fileille. Kääntele fileitä liemessä muutaman kerran, jotta 
maut tarttuvat jo tässä vaiheessa fileiden pintaan. Leikkaa appelsiini lohkoiksi ja laita nekin 
vuokaan. Lisää myös kuoritut ja puolitetut valkosipulin kynnet. Nosta vuoka uuniin ja 
kypsennä 200 asteessa n. 30 minuuttia. Tarjoile uunikasvisten ja riisin kera. 
 
 
 
Jälkiruoaksi: 
APRIKOOSIHILLOKE 
 
Ainekset: 
200 g pehmeitä kuivattuja aprikooseja suikaleina 
0,5 dl vettä 
0,5 dl Rajamäen Vadelma & Persikka Omenaviinietikkaa 
1 dl sokeria 
1 tl vaniljasokeria 
ripaus suolaa 
 
Mittaa kaikki aineet kattilaan. Kiehauta ja keitä hiljaa poreillen välillä sekoitellen n. 20 
minuuttia. Kaada hilloke puhtaisiin purkkeihin. Jäähdytä ja säilytä jääkaapissa. 
 
Kokeile aprikoosihilloketta briejuuston kanssa sekä croissantin tai skonssin kyytipoikana. 

 


