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Kikkomanin Seesaminsiemenillä maustettu Teriyaki-kastike, Gluteeniton Teriyaki-

marinadi ja Luomusoijakastike tuovat aasialaisia makuja ruuanlaittoon 

Kikkomanin maukkaat uutuuskastikkeet ja -marinadit tuovat helposti täyteläistä makua arjen 

ruuanlaittoon. Seesaminsiemenillä maustettu Teriyaki-kastike maustaa ja marinoi paistetun ruuan, ja 

Gluteeniton Teriyaki-marinadi sopii marinadiksi tai maustekastikkeeksi myös keliaakikoille. 

Luomusoijakastike tuo lempeää suolaisuutta arjen ruuanlaittoon luomuna. Uutuudet ovat myynnissä 

välittömästi.   

 

Kikkoman Paahdetuilla seesaminsiemenillä maustettu Teriyaki-kastike, 250 ml, 

on monipuolinen, käyttövalmis maustekastike paistetulle ruualle. Täyteläinen ja 

paahteinen kastike maustaa lihan, kanan, kalan, tofun ja vihannekset antaen 

ruualle pähkinäisen maun. Kastike sopii myös marinadiksi. Wokkikastikkeena 

käytettäessä ainekset kypsennetään yhdessä kastikkeen kanssa, jolloin ne saavat 

täyteläisen maun. Marinadina käytettäessä ruuan voi antaa marinoitua muutaman 

tunnin tai yön yli ennen kypsennystä. Kastiketta voi myös sivellä lihalle tai 

vihanneksille grillauksen aikana.  

 

Kikkoman Gluteeniton Teriyaki-marinadi, 250 ml, sopii sekä marinointiin että 

maustekastikkeeksi paistetulle ja grillatulle ruualle. Gluteeniton Teriyaki-marinadi 

tuo täyteläistä makua myös esimerkiksi wokkeihin. Gluteenittoman Teriyaki-

marinadin pohjana on Kikkomanin gluteeniton Tamari-soijakastike, ja kastike on 

maustettu teriyakille tyypillisesti viinillä ja sokerilla.  

Kikkoman Luomusoijakastike, 250 ml, on luomusertifioitu soijakastike. 

Tuotantoprosessi, tuotantoon tarvittavat valmistusaineet ja ainesosat ovat käyneet 

läpi tarkan laatutarkkailun, ja lopputuloksena on pehmeän makuinen soijakastike. 

Kastikkeen lempeä suolaisuus ja syvä umamin maku korostavat ruuanlaitossa 

käytettyjen raaka-aineiden omia makuja, ja soijakastikkeella voi myös korvata 

ruuanlaitossa käytettävää suolaa.   

 

 



Tuotetiedot 

Kikkoman Paahdetuilla seesaminsiemenillä maustettu Teriyaki-kastike, 250 ml, hinta noin 4 euroa, 

myynnissä välittömästi 

Kikkoman Gluteeniton Teriyaki-marinadi, 250 ml, hinta noin 4 euroa, myynnissä välittömästi 

Kikkoman Luomusoijakastike, 250 ml, suositushinta noin 4,80 euroa, myynnissä välittömästi 

 

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: www.bernerbrandbank.fi/l/2MpmW57DjNMt 

Kaikki tiedotteemme löytyvät osoitteesta www.berner.fi/uutishuone 

Kikkoman on markkinoiden johtava soijakastikkeiden valmistaja, jonka tuotteita myydään yli 100 maassa. 
Jo 1630-luvulla perustetun yhtiön palveluksessa työskentelee tänä päivänä yli 6500 työntekijää. Yhtiön 
tunnetuin tuote on Kikkoman-soijakastike, joka syntyy yli kuusi kuukautta kestävän luonnollisen 
käymisprosessin tuloksena. Valikoimaan kuuluu lisäksi Less Salt -soijakastike sekä valmiita kastikkeita 
maustamiseen, marinointiin, grillaukseen ja sushin valmistukseen. www.kikkoman.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 
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 Kikkoman, Lanfranchi, Limmi, Calvin Klein, Chloé, 
Clarins, IsaDora, Marc Jacobs, philosophy, Rimmel ja Sensai. Lisätietoja: www.berner.fi  
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