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PERINTEIKÄS  RAJAMÄEN  ETIKKA  NYT  UUDESSA 
ULKOASUSSA JA UUTUUTENA LUOMUVÄKIVIINAETIKKA 
 
Rajamäen  Väkiviinaetikka  on  tuote,  jonka  monet  vaiheet  ovat  osa 
suomalaista  ruokahistoriaa.  Monesti  väkiviinaetikka  liitetään  säilöntään, 
mutta  se  on  mainettaan  monipuolisempi  maustaja  monissa  herkullisissa 
kastikkeissa  ja  ruoissa.  Nyt  tämän  perinteikkään  120‐vuotiaan 
merkkituotteen  pakkaukset  ovat  uudistuneet.  Samalla  Rajamäen 
väkiviinaetikoiden tuoteperhe on kasvanut uudella Luomu Väkiviinaetikalla.  
 
”Kuluttajatutkimuksissa  kävi  ilmi,  että  Rajamäen  tunnettuus  on  hyvällä 
tasolla, mutta visuaalinen ilme kaipaisi uudistamista. Nyt tehdyillä muutoksilla 
haluamme  tuoda  Rajamäen  ilmeen  lähemmäksi  tätä  päivää,  tuotemerkin 
perinteitä  unohtamatta.  Suuri muutos  on  ollut  esimerkiksi  ison  R‐kirjaimen 
tuominen pakkauksiin.”, Rajamäen  tuotepäällikkö Daniela Berner‐Ax kertoo. 
Uudistunut ilme on mainostoimisto SEK & Greyn käsialaa ja se näkyy jatkossa 
niin  Rajamäen  tuotepakkauksissa,  mainoksissa  kuin  uudistuneilla 
verkkosivuillakin.   
 
Rajamäen Väkiviinaetikka on kulkenut pitkän  tien valmistuksensa alkuajoista 
tähän  päivään.  Meille  suomalaisille  tutun  ”aidon  etikan” 
valmistusmenetelmät ovat vuosien varrella kehittyneet, mutta oikeaoppinen, 
luonnollinen  käymismenetelmä  on  edelleen  väkiviinaetikan  aitouden 
salaisuus.  Rajamäen  Väkiviinaetikka  valmistetaan  kotimaisesta  ohrasta  ja 
Rajamäen  lähteiden  raikkaasta  vedestä  luonnonmukaisella 
käymismenetelmällä.  Perinteisellä  valmistusmenetelmällä  syntyy  aitoa, 
aromikasta  ja  tuoksuvaa  luonnon  etikkaa.  Vain  luonnollisella menetelmällä 
valmistettua  etikkaa  saa  kutsua  väkiviinaetikaksi,  erona  synteettisesti 
valmistettuun, etikkahaposta laimentamalla tehtyyn etikkaan. 
 
Samalla  kun  Rajamäen  etikat  ovat  tehneet  monivuotista  taivaltaan  osana 
suomalaista  ruokakulttuuria,  on  Rajamäen  valikoimaan  kehitetty  jatkuvasti 
uusia variaatioita olemassa olevista tuotteista sekä kokonaan uusia tuotteita. 
Tämän  kevään  uutuus  on  perinteisen  väkiviinaetikan  ja  maustettujen 
väkiviinaetikoiden  rinnalle  tullut  Rajamäen  Luomu  Väkiviinaetikka,  joka 
täyttää  luomuelintarvikkeille  asetetut  tiukat  kriteerit.  Se,  että  tuote  on 
valmistettu  luonnonmukaisen  tuotannon  vaatimukset  täyttäen,  on  yhä 
useammalle  kuluttajalle  tärkeä  valintaperuste. Tuomalla markkinoille  tämän 
uuden  väkiviinaetikan,  Rajamäen  haluaa  tarjota  näille  kuluttajille 
mahdollisuuden  käyttää  ruoanlaitossa  käymismenetelmällä  valmistettua 
perinteistä ja aitoa väkiviinaetikkaa.  
 
 



Tuotteet 
 
UUTUUS ‐ Rajamäen Luomu Väkiviinaetikka, 
koko 0,43l, hinta noin 2,80 euroa 
 
Rajamäen Valkosipuli Väkiviinaetikka,  
koko 0,43l, hinta noin 1,90 euroa 
 
Rajamäen Mustaherukka Väkiviinaetikka,  
koko 0,43l, hinta noin 1,90 euroa 
 
Rajamäen Perinteinen Väkiviinaetikka,  
koko 0,43l, hinta noin 1,80 euroa 
 
Luomu Väkiviinaetikasta on saatavilla lisäksi 
3 litran ja 10 litran sekä Perinteisestä 
Väkiviinaetikasta 1,5 litran, 3 litran ja 10 
litran pakkauskoot 
 
Lisätiedot 
 
Berner Kulutustavarat 
 
Tuoteryhmäpäällikkö Daniela Berner‐Ax,  
puh. 0207 91 4381, daniela.berner‐ax@berner.fi 
 
Viestintäpäällikkö Mikaela Nyman,  
puh. 0207 91 4669, mikaela.nyman@berner.fi  
 
 
Kuvat osoitteesta 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=4488‐ggkkhicime&l=FI 
 
 
Kuluttajatiedustelut 

 
 

 

 

 

 

Berner Osakeyhtiö on vuonna 1883 perustettu suomalainen perheyhtiö, jonka toiminta on kansainvälistä. Berner on myynnin ja 
markkinoinnin erikoisosaaja, joka toimii usealla eri alalla. Bernerin pääkonttori, tuotekehitys ja tuotantolaitokset sijaitsevat 
Suomessa. Baltiassa ja Ruotsissa asiakkaita palvelevat Bernerin tytäryhtiöt. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli noin 279 MEUR ja 
henkilöstön määrä 530. 

Berner  Kulutustavarat  ‐osaston  toiminnassa  on  keskeistä  suomalaisen  kuluttajan  tarpeiden  ymmärtäminen  ja  paikallinen 
markkinaosaaminen.  Tuotevalikoimamme  koostuu  kotimaisista  oman  tuotannon  brändeistä  ja  tunnetuista  kansainvälisistä 
tuotemerkeistä.  Bernerin  omat  brändit  kehitetään  ja  valmistetaan  Suomessa. Osastomme  kotimaisia  tuotemerkkejä  ovat  Ainu, 
Herbina, Korrek, Lasol, LV, Mariderm, Oxygenol, Rajamäen sekä XZ. Toimimme myös monien kansainvälisten merkkien edustajana 
Suomessa. Olemme Suomen johtava kosmetiikan maahantuoja. Lisäksi tuontivalikoimaamme kuuluvat muun muassa Kikkomanin ja 
Saclán elintarvikkeet, BabyBjörn‐lastentarvikkeet sekä hyvinvointituotteiden edelläkävijä Omron. 


