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Rajamäen tuo uusia makuja viinietikoihin: Chili-punaviinietikka ja Inkivääri-

valkoviinietikka maustavat salaatinkastikkeet ja marinadit 

Rajamäen tuo maustettujen viinietikoiden tuotevalikoimaansa kaksi herkullista uutuutta: Chili-

punaviinietikka ja Inkivääri-valkoviinietikka tuovat helposti makua ruuanlaittoon ja maustavat 

salaatinkastikkeet ja marinadit. Uutuudet tulevat myyntiin syyskuussa 2016.  

Rajamäen Chili-punaviinietikka, 250 ml, on Italian Piemonten alueen 

hedelmäisistä viineistä valmistettu ja Chili-aromilla maustettu punaviinietikka, 

joka tuo helposti lämpöä ja tulisuutta ruuanlaittoon. Chili-punaviinietikka sopii 

erinomaisesti lihan, kalan, äyriäisten ja broilerin maustamiseen ja marinointiin. 

Kätevän kaadonohjaimen ansiosta annostelu onnistuu helposti pisaroittain.  

Rajamäen Inkivääri-valkoviinietikka, 250 ml, on yli kahdeksan kuukautta 

tammisammioissa kypsytetyistä italialaisista viineistä valmistettu ja 

luonnollisella inkivääri-aromilla maustettu valkoviinietikka, joka sopii 

erinomaisesti kalan, äyriäisten ja broilerin maustamiseen ja marinointiin. 

Raikas inkivääri sopii myös hyvin erityisesti aasialaistyylisten salaattien ja 

ruokien mausteeksi. Kätevän kaadonohjaimen ansiosta annostelu onnistuu 

helposti pisaroittain.  

Marinadin helppo peruskaava 

Maustetut viinietikat tuovat helposti makua marinadeihin. Marinadi syntyy kätevästi peruskaavalla 

sekoittamalla 2 osaa öljyä, 1 osa maustettua viinietikkaa ja ripaus suolaa ja pippuria. Viinietikan makua 

vaihtamalla marinadiin saa helposti vaihtelua. Samalla kaavalla syntyy myös maukas salaatinkastike, johon 

sopivat erityisen hyvin jo valikoimissa olevat Sitruuna-valkoviinietikka ja Yrtti-valkoviinietikka.  

Reseptivinkki: Lämmin tomaatti-fetasalaatti 

400 g minitomaatteja 

150 g fetajuusto 

3 rkl oliiviöljyä 

2-3 rkl Rajamäen Chili-punaviinietikkaa 

1 tl suolaa 

2 tl sokeria 

mustapippuria 

tuoretta tai kuivattua timjamia 



Kuutioi fetajuusto ja ripottele kuutiot vuokaan minitomaattien kanssa. Mittaa vuokaan kaikki loput ainekset 

ja sekoita. Paista 225 asteisessa uunissa noin 15 minuuttia. Tarjoile hyvän leivän kanssa. 

 

Reseptivinkki: Inkiväärimarinoitu tofu 

250 g maustamatonta tofua 

Marinadi: 

3 rkl soijakastiketta 

1 valkosipulinkynsi 

1 tl mustapippuria 

2 rkl oliiviöljyä 

4 rkl Rajamäen Inkivääri-valkoviinietikkaa 

2 rkl sokeria 

1 rkl raastettua inkivääriä 

Valuta tofu ja leikkaa se kuutioiksi. Sekoita marinadin aineet ja 

kaada marinadi tofukuutioiden päälle. Anna maustua jääkaapissa 

seuraavaan päivään. Käytä marinoituneet kuutiot esim. 

tofuwokissa tai salaateissa. 

Tuotetiedot 

Rajamäen Chili-punaviinietikka, 250 ml, hinta noin 2,70 euroa  

Rajamäen Inkivääri-valkoviinietikka, 250 ml, hinta noin 2,70 euroa 

Uutuudet tulevat myyntiin syyskuussa 2016.  

Lisätiedot ja tuotenäytteet 

Berner Oy, Kuluttajatuotteet-osasto 

 

Maria Rämö, viestintä, puh. 020 791 4527, maria.ramo@berner.fi 

Suvi Jukko, brand manager, puh. 020 791 4309, suvi.jukko@berner.fi 

Tuotekuvat: http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=17297-ibadeigkie&l=FI 

Kaikki tiedotteemme löytyvät osoitteesta www.berner.fi/uutishuone 

 
Rajamäen Väkiviinaetikkaa on valmistettu Suomessa jo vuodesta 1892 lähtien. Yli sata vuotta 
suomalaisissa kodeissa käytetty Rajamäen on kasvanut monilukuiseksi tuoteperheeksi, jonka tuotteita 
käytetään maustamiseen, marinointiin ja säilöntään. Rajamäen väkiviinaetikat, viinietikat, balsamietikat ja 
balsamikastikkeet syntyvät luonnollisella käymismenetelmällä laadukkaista raaka-aineista. Rajamäen 
Väkiviinaetikka valmistetaan Heinävedellä Itä-Suomessa. www.rajamaen.fi 

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset 
ja kansainväliset brändit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Toimintaamme ohjaa halu tarjota 
asiakkaillemme vain parhaita tuotteita ja parasta palvelua. Konsernimme liikevaihto vuonna 2015 oli 289,3 
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miljoonaa euroa, omavaraisuusaste 76,9 % ja henkilöstömäärä 524. Pääkonttorimme, tuotekehityksemme 
ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiömme Ruotsissa ja Baltiassa. 

Oman tuotekehityksemme tunnettuja merkkejä ovat muun muassa XZ, LV, Herbina, Heti, GreenCare, Korrek, 
Lasol, Nokian Jalkineet sekä Rajamäen tuoteperhe. Johtavana kosmetiikan maahantuojana Berner edustaa 
Suomessa myös monia kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin Klein, Chloé, Clarins, IsaDora, Marc Jacobs, 
philosophy, Rimmel ja Sensai. Lisätietoja: www.berner.fi 
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