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Fazer ALKU-gröt- och -müslinyheterna ute i butik nu  
 
De läckra Fazer ALKU-gröt- och -müsliblandningarna tillverkas av 
inhemsk 100 % fullkornshavre som odlas i Päijänne-Tavastland. Ett 
stenkast bort, på Fazers kvarn i Lahtis tillverkas flingor av den 
närodlade havren, med en yrkesskicklighet som gått från generation 
till generation. De fiberrika ALKU-nyheterna, liksom de tidigare 
lanserade produkterna, får sin sötma enbart från bär och frukt. De har 
inget tillsatt socker och inga tillsatsämnen.  

 
Fazer ALKU Proteinrik snabbgröt med hallon och svarta vinbär, 400 
gram  
 

Den första 100 % växtbaserade 
proteingröten på marknaden. Enkel 
snabbgröt som blir klar i ett huj.  
 
Vegansk snabbgröt med bär som passar 
till frukost, mellanmål eller när du vill ha 
något riktigt gott. 
 
Innehåller 19 % vegetabiliskt protein som 
kommer från havreprotein och 
vetegroddar. Fiberrik, 11 % fibrer. Hallon 
och svarta vinbär ger gröten en naturlig 
sötma. Inget tillsatt socker. Fri från 
tillsatsämnen.  
 
Tillsätt endast hett vatten, rör om och låt 
stå en stund. Testa även som rågröt med 
mandel- och sojamjölk.  
 
Produkten har beviljats hjärtmärket 
Bättre val. Den har också 
ursprungsmärket Gott från Finland 

(Svanflaggan).  
 
Förpackningen har en praktisk hällpip. Den är lätt att öppna och stänga. 
Förpackningen kan återvinnas som kartong.  
 
Fazer ALKU Proteinrik snabbgröt med hallon och svarta vinbär tillverkas på 
Fazers kvarn i Lahtis. 



 
  
 
 
 
   

 

Fazer ALKU Havregrynsgröt med råg och dadlar, 500 gram 
 

Ny gröt med en mjuk smak som 
passar hela familjen, blir klar på 
några minuter.  
 
En ny havregrynsgröt med råg och 
dadlar som passar till frukost, mellanmål 
eller kvällsmål. Gröten får sin angenämt 
grova konsistens från groddade rågkorn 
och sin sötma från dadlar. 
 
Råg och mjuka dadlar är en 
kombination som gör gröten unik till 
både konsistensen och smaken. 
 
Fiberrik, 14 % fibrer. Inget tillsatt socker. 
Fri från tillsatsämnen.   
 
Koka på spisen i 5 minuter eller i mikron 
i 2 minuter. Rör om och njut. Testa även 
att koka gröten på mjölk eller 
havremjölk.  
 

 
Produkten har beviljats hjärtmärket Bättre val. Den har också ursprungsmärket 
Gott från Finland (Svanflaggan). 
 
Förpackningen har en praktisk hällpip. Den är lätt att öppna och stänga. 
Förpackningen kan återvinnas som kartong.  
 
Fazer ALKU Havregrynsgröt med råg och dadlar tillverkas på Fazers kvarn i 
Lahtis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
   

 

Fazer ALKU Kakaogranola med jordgubbar, 375 gram  
 

Särskilt de yngre i familjen gillar denna knapriga 
delikatess utan tillsatt socker.  
 
Denna nya kakaogranola med jordgubbar passar till 
frukost, mellanmål eller kvällsmål. Granolan får sin 
smak från äkta jordgubbar och vanilj.  
 
Inhemska fullkornsflingor av havre har rostats 
knapriga och blandats med tydliga, äkta 
jordgubbsbitar. 
 
Innehåller 8 % fibrer. Inget tillsatt socker. Fri från 
tillsatsämnen. Innehåller inte vete.  
 
Förpackningen har en praktisk hällpip. Den är lätt att 
öppna och stänga. Förpackningen kan återvinnas 
som kartong.  
 
Fazer ALKU Kakaogranola med jordgubbar tillverkas 
på Fazers kvarn i Lahtis, precis som tidigare 
lanserade Havregranola med äpple.  

  



 
  
 
 
 
   

 

Fazer ALKU Müsli med råg och dadlar, 450 gram 
 
Smakrik müsli utan tillsatt socker för hela familjen.  
 
Müsli med mjuk smak som passar till frukost, 
mellanmål eller kvällsmål tillsammans med mjölk, 
mjölkdryck, yoghurt eller havredryck. Müslin innehåller 
rostad havre och råg, honungsrostade havrebitar och 
söta dadlar.  
 
Tillverkas av inhemska fullkornsflingor av havre och 
råg och innehåller 25 % solros- och pumpafrön. 
Müslin innehåller honungsrostade havrebitar som ger 
den en knaprig konsistens och en läcker smak.  
 
Fiberrik, innehåller 11 % fibrer. Inget tillsatt socker. 
Sötma från honung. Innehåller inte vete. Fri från 
tillsatsämnen. 
 
Förpackningen har en praktisk hällpip. Den är lätt att 
öppna och stänga. Förpackningen kan återvinnas som 
kartong.  

 
Fazer ALKU Müsli med råg och dadlar tillverkas på Fazers kvarn i Lahtis precis 
som tidigare lanserade Köksträdgårdsmüsli, som innehåller äkta bär och frukt. 
 
I Fazer ALKU-grötsortimentet ingår tre grötar som ska kokas och fem 
snabbgrötar.  I ALKU-müslisortimentet ingår tre müsli- och två 
granolablandningar. 
 
Ytterligare information: 
Fazer ALKU-gröt och -müsli: Annika Ratsula, kategorichef, Fazer Kvarn, 
annika.ratsula@fazer.com, tfn +358 40 740 0417  
Taina-Lampela Helin, kommunikationschef, Fazer-koncernen, taina.lampela-helin@fazer.com, 
tfn +358 40 668 4600 
 
Fazer ALKU-webbplats: https://www.fazer.fi/tuotteet-ja-asiakaspalvelu/tuotemerkit/alku/ 
Produktbilder som lämpar sig för tryck: 
www.fazergroup.com/pictures - Media_Press - Fazer_ALKU_Novelties_Spring_2018 
 

Fazer-koncernen  
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och 
spannmålsprodukter, mjölkfria produkter, vegetabiliska måltider och on-the-go-mat och -drycker 
samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Fazers mission är Mat med mening.  Koncernen 
har verksamhet i åtta länder och exporterar till cirka 40 länder. Fazers framgång har sedan 
etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, 
engagerade och kunniga medarbetare samt företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-
koncernens omsättning 2017 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till närmare 
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15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar 
och FN:s Global Compact. 
 
Vi skapar smakupplevelser 
 


