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Omenaviinietikka kiinnostaa suomalaisia – nyt sitä saa raikkaana, 

hyvänmakuisena Raikastusjuomana  

Trendikästä omenaviinietikkaa sisältävän hyvänmakuisen Rajamäen Raikastusjuoman makeus 

tulee hedelmätiiviisteistä ja -uutteista. Kotimaisissa, kevyesti hiilihapotetuissa juomissa on neljä 

herkullista makua.  

Virkistyksenä ennen treenejä tai niiden jälkeen. Piristävänä kuplajuomana ystävän kanssa. Iltapäivän 

raikkaana välipalajuomana. Tervetuliaisjuomana kevään juhlissa. 

Berner tuo keväällä markkinoille Rajamäen Raikastusjuoman, joka on ensimmäinen Suomessa valmistettu, 

omenaviinietikkaa sisältävä valmisjuoma.  

Yhä useampi käyttää jo nyt omenaviinietikkaa erilaisiin juomiin. 

– Raikastusjuomassa omenaviinietikkaa voi nauttia helposti ja nopeasti valmiissa juomassa, ja jokainen voi 

poimia sen makuvaihtoehdoista suosikkinsa, Brand Manager Suvi Jukko sanoo. 

Raikastusjuoma on parempi vaihtoehto esimerkiksi virvoitusjuomille, sillä se ei sisällä lisättyä sokeria tai 

keinotekoisia makeutusaineita. 

– Raikastusjuoma sisältää luontaisesti sokereita, ja sen makeus tulee hedelmätiivisteistä ja -uutteista, Jukko 

kertoo. 

Kaikki Rajamäen omenaviinietikat valmistetaan Heinävedellä omenaviinistä luonnollisella 

käymismenetelmällä. 

Neljä herkullista makua 

Omenaviinietikan käyttö on lisääntynyt. Siihen liitetään monia hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, kuten 

suoliston hyvinvointi ja vastustuskyvyn paraneminen sekä ihon ja hiusten hyvinvointi. 

– Terveydenedistäjänä omenaviinietikan historia on kuitenkin enemmän kansanperinnettä ja 

käyttäjäkokemuksia kuin kliinistä lääketiedettä, ja siksi sillä ei ole virallisia terveysväitteitä, Jukko toteaa.  

– Rajamäen Raikastusjuoma keskittyy hyvän maun ja luonnollisten, puhtaiden raaka-aineiden tuomaan 

hyvään oloon. 

Rajamäen Raikastusjuomista on saatavilla neljä, herkullista makua: punaiset marjat, passion-kurkuma, 

omena ja sitruuna-inkivääri.  

Raikastusjuomat on hiilihapotettu kevyesti. Ne on pullotettu kierrätettäviin, 0,30 litran PET-pulloihin.  

Raikastusjuomat ovat saatavilla päivittäistavarakaupoista huhti-toukokuussa.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotetiedot 

Rajamäen Raikastusjuoma Punaiset marjat, 0,30 l, 2,70 e 

Rajamäen Raikastusjuoma Passion-kurkuma, 0,30 l, 2,70 e 

Rajamäen Raikastusjuoma Omena, 0,30 l, 2,70 e 

Rajamäen Raikastusjuoma Sitruuna-inkivääri, 0,30 l, 2,70 e 

Lisätiedot ja tuotenäytteet medialle 

BERNER Oy, Kuluttajatuotteet 

Suvi Jukko  Paula Larjo 

Brand Manager Viestintäasiantuntija 

040 831 6798  040 586 2400 

suvi.jukko@berner.fi  paula.larjo@berner.fi 

Lataa tuotekuvat: https://www.bernerbrandbank.fi/l/VpLLVtccGsW9 

Lue lisää tuotteista: www.rajamaen.fi 

Kuluttajatiedustelut: Berner Oy, puh. 0207 91 00 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta www.berner.fi/uutishuone. 

 

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset 

ja kansainväliset brändit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Me Bernerillä tuotamme ja maahantuomme 

tuotteita ja palveluita, jotka tuovat ihmisten arkeen lisää hyvinvointia ja jotka on tuotettu kestävällä tavalla. 

Konsernimme liikevaihto vuonna 2017 oli 316,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 500. 

Pääkonttorimme, tuotekehityksemme ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiömme 

Ruotsissa ja Baltiassa. Oman tuotekehityksemme tunnettuja merkkejä ovat muun muassa Rajamäen 

tuoteperhe, LV, XZ, Herbina, Oxygenol, Heti, GreenCare, Korrek, Lasol ja Nokian Jalkineet. 

Lisätietoja: www.berner.fi. 

                                                                                                    

   

                                               


