
Kulinaari on yli 10 vuotta toiminut hyvään ruokaan 
ja juomaan keskittynyt ruokablogi, josta löytyy niin 
kulinaarisia klassikoita – välillä uusilla twisteillä, 
kuin herkullisia leivonnaisiakin. Lisäksi viiniarvoste-
luja ja kertomuksia ruokamatkoilta.

Ota yhteyttä:
Kulinaari-ruokablogi
Kimmo Ollila

Pengerkatu 24 A 21
00500 Helsinki

Puh 050-353 3153 

kulinaariblogi@gmail.com

@kulinaari seuraajat: 5000 (N 82%, M 18%) 

Kulinaari seuraajat: 3000 (N 85%, M 15%) 

@kulinaari seuraajat: 1700 

@kulinaariruokablogi tilaajat: 70

Kulinaari-blogin takana on Kimmo Ollila, 50+ helsin-
kiläinen kotikokki ja -leipuri, pitkän linjan mainosmies, 
pakkaussuunnittelija, visualisti ja ruokasisältöjen 
tuottaja, jolle hyvä ruoka ja juoma ovat aina olleet 
elämän parhaita asioita. Välillä keittiössä heiluu myös 
ruoanlaittoa rakastava kumppani sekä jaloissa takuu-
varmasti kaksi tyttökissaa.

”Minulle tärkeintä ovat aidot, laadukkaat 
raaka-aineet, valmistusvälineet ja sesonkiajattelu. 
Kirjoitan rehellisesti vain omiin arvoihini ja 
elämäntapaani sopivista aiheista.”

https://kulinaari.com

”Hyvistä raaka-aineista ei 
  kannata tehdä pahaa ruokaa”

Kuukaudessa: 
Sivulataukset:   173 000
Käyttäjät: 101 000
Katselukerrat/käyttäjä: 1,71
Aktivoitumisen kesto:  0,46 s.

2022: 
Sivulataukset: 1 300 000
Käyttäjät: 887 000

Naisia:  85% Miehiä 15%
25-34   17% 25-34   4%
35-44   25% 35-44   6%
45-54   23% 45-54   5%
55-65+ 15% 55-65+ 2,5%

Statistiikkaa: 

Yhteistyömuotoja voivat olla esimerkiksi: 
• Blogipostaus Kulinaari-blogissa
• Kampanjat Kulinaarin some-kanavissa
• Sisällöntuotanto asiakkaan omiin kanaviin
• Reseptiikan suunnittelu
• Ruokastailaus
• Ruokakuvaus
• Tapahtumat/koulutukset

MEDIAKORTTI 2023

https://kulinaari.com/


Referenssejä:

”Luovaa innovatiivista suunnittelua ihanalla 
asenteella. Olen tehnyt vuosia Kimmon kanssa 
yhteistyötä ja aina hän yllättää uusilla upeilla 
ideoilla. Olemme tehneet yhdessä tuotemarkki-
nointia sekä herkullisia viineille sopivia resep-
tejä. Helppoa, mutkatonta, iloista, energistä 
ja täsmällistä yhteistyötä!”

Marina Degerth/Viinilinna, Hartwall 

Allumea-viinit: Tasting-värityskortit.

”Olen tehnyt yhteistyötä Kimmon kanssa 
pitkään ja hän on erittäin lahjakas ruoka-
kuvajaa ja -stylisti, joka kehittää käyttä-
jäystävällisiä reseptejä monipuolisesti eri 
tuotteista. Kimmo on myös hyvä kirjoitta-
maan bränditarinoita ja avaamaan kulut-
tajalle brändien historiaa ja erityislaatui-
suutta. Hänen kanssa on aina helppo ja 
hauska työskennellä, lopputulos on myös 
useasti ylittänyt odotukset!”

Ida Johanna Kuningas/Arvid Nordquist

Colman´s ja Maldon sinappireseptiikkaa.

”Kulinaari on loihtinut erittäin 
inspiroivia ja oivaltavia reseptejä 
cheddareistamme. Kaveri ymmärtää 
tuotteiden ominaisuudet ja tarina 
annoksen takana kuvia myöten 
saa katsojan lipomaan huulia.”

Markku Liias/Jukolan Juusto

Helppo kesäinen Jukolan pinaattipesto.

• YLE / Ruokapuhetta Podcast: Leipominen on
rakkauden välittämistä toista ihmistä kohtaan.
 
https://areena.yle.fi/podcastit/1-4655765

• Alko Oy / Maistuvia sisältöjä -koulutus 2019

• Ulkoministeriö / Food from Finland -julkaisu 2019 /
sisällöntuotantoa

• Turun yliopisto / FoodiEx -tutkimushanke 2019 / jäsen

• https://www.linkedin.com/in/kimmo-ollila/

Reseptikilpailun Reseptikilpailun 
voitto 2016voitto 2016

https://kulinaari.com/2021/05/maistele-vegaaniset-allumea-luomuviinit-uudella-innostavalla-tavalla-colour-by-tasting.html
https://kulinaari.com/2018/10/joulun-parhaat-sinappireseptit-ja-rapeaksi-kuorrutettua-porsaanfileeta.html
https://kulinaari.com/2018/06/helppo-kesainen-jukolan-pinaatti-basilikapesto.html



