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Rajamäen uusi Omenaviinietikkakastike tuo ruuanlaittoon raikkaan omenaista 

makua 
 

Rajamäen laajentaa käyttövalmiiden kastikkeidensa valikoimaa uudella Omenaviinietikkakastikkeella. 

Kastike soveltuu niin maustamiseen, marinadeihin kuin glaseerauskastikkeeksi, ja se sopii myös 

käytettäväksi sellaisenaan maustekastikkeena esimerkiksi hedelmien tai juustojen kanssa. Uutuus tulee 

myyntiin huhti-toukokuussa 2017. 

Rajamäen Omenaviinietikkakastike on käyttövalmis kastike, joka maistuu raikkaan 

omenaiselta. Kastike saa potkua reseptin pohjana olevasta omenaviinietikasta. Öljytön, 

maidoton, laktoositon ja gluteeniton kastike soveltuu monenlaisille ruokavalioille.  

Monikäyttöinen uutuus soveltuu useaan käyttötarkoitukseen: 

Omenaviinietikkakastiketta voi lisätä esimerkiksi ribsien, pulled porkin ja grillattujen 

kanafileiden marinadiin tuomaan raikasta makua. Kastiketta voi käyttää sellaisenaan 

glaseerauskastikkeena, jolloin se tuo paahdetuille, paistetuille ja grillatuille lihoille 

herkullisen rapean paistopinnan. Omenaviinietikkakastike soveltuu sellaisenaan myös 

erilaisiin jälkiruokiin: kokeile kastiketta esimerkiksi lettujen, hedelmäsalaatin tai 

vaniljajäätelön kaveriksi. 

– Omenaviinietikka on Suomen käytetyin viinietikka, ja suomalaisille tuttu ja pidetty 

maku. Halusimme laajentaa käyttövalmiiden kastikkeidemme valikoimaa raikkaalla 

kastikkeella, jossa on hyödynnetty omenaviinietikan herkullista ja täyteläistä makua, 

tuotepäällikkö Suvi Jukko kertoo.  

Tuotetiedot 

Rajamäen Omenaviinietikkakastike, 0,25l, hinta noin 3,70 euroa, tulee myyntiin huhti-toukokuussa 2017.    

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/l/JCVGLvXHd9tj 
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Kaikki tiedotteemme löytyvät osoitteesta www.berner.fi/uutishuone 

 
Rajamäen Väkiviinaetikkaa on valmistettu Suomessa jo vuodesta 1892 lähtien. 125 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 
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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