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Gör en smakresa ut i världen med Fazers 
nyheter!  
 
Fazers konfektyrnyheter kommer till försäljning i början av februari.  
 
Fazers grundare Karl Fazer njöt av att resa och sökte ständigt nya smaker och färska 
idéer på sina resor. Karls far hoppades förgäves att hans son skulle stanna i 
hemlandet och skaffa sig ett tryggt yrke. Karl ville förverkliga sin dröm och åkte iväg 
för att samla erfarenhet i Paris, St. Petersburg och Berlin. Han studerade hos 
metropolernas mest framstående konditorimästare, och när han återvände till Finland 
grundade han ett eget café på Glogatan i Helsingfors, där han serverade finländarna 
aldrig förut skådade läckerheter. Äventyrslystnaden har bevarats i Fazers verksamhet 
och de nya Karl Fazer Travel-chokladkakorna för de fascinerande städerna inom 
räckhåll för finländarna i form av nya smaker och upplevelser. 
  
Ett besök på konfektyrfabriken är många barns – och vuxnas – dröm. Fazers 
konfektyrfabrik har tagit emot besökare redan i över 60 år och årligen anländer 
tiotusentals besökare för att bekanta sig med inhemsk tillverkning på vår chokladfabrik 
i Vanda. I framtiden kommer besöket att vara en ännu större upplevelse, då Fazers 
helt nya besökscenter öppnar hösten 2016.  
 
 
Karl Fazer Travel 130 g 
 
Den nya produktfamiljen öppnar dörren till nya upplevelser. Nya, intressanta smaker 
från väldens olika hörn har kombinerats med choklad av bästa kvalitet.  
 
Upplev fyra läckra smaker, fyra intressanta städer.  
 
Vit choklad, hallon och knaprig lakrits– Kööpenhamina 
Mintsmakande mjölkchoklad och färgglada dragéer– Rio de Janeiro 
Mjölkchoklad, knaprig toffee och saltsöta kexsmulor – Lontoo 
Mjölkchoklad med iskaffesmak och mjuka bitar av kladdkaka – New York 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Geishas nya, fräscha utseende 
 
På våren är det tid för något nytt. Samtidigt som Geisha förnyar 
sin förpackning börjar också naturen slå ut i blom efter den mörka 
vintern.  
 
 
 
 
Kismet Bollar 160 g 
 
Älskade Kismet finns nu också i godispåse, och i helt nytt format. De 
knapriga Kismetbollarna med mjölkchoklad gömmer en läcker frasig våffla 
och kakaofyllning. Så gott…  
  
 
 
 
Ässä SomeX 280 g  
 
En blandpåse med små frukt- och salmiakgodisar. Fem läckra smaker: 
energisk frukt, päron, banan, jordgubbe och salmiak. Smaker och former 
direkt från ungdomarnas värld.  
 
 
 
 
 
Tutti Frutti Fruity Choco 170 g 
 
Tutti Frutti smakar ”fruktligt” gott också i liten påse. Smakerna är Tutti Frutti 
Original, Tutti Frutti Passion och Tutti Frutti Choco-jelly. 
 
 
 
 
Fazermint 41 g 
 
Klassikern från år 1963 och julens överlägsna favoritchoklad nu också som 
stycksak.  
 
Den eleganta, unika smaken skapas av Fazers mjuka mörka 
choklad i kombination med läcker mintfyllning i riklig mängd. 
Fyllningen får smak av äkta pepparmintolja.  
 



 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Ytterligare information  
Karl Fazer chokladkakor och -stycksaker: Senior Brand Manager Jonna Pelvo, Fazer 
Konfektyr, tel. 046 851 5911 
Karl Fazer konfekt, jul: Senior Brand Manager Helen Ojamäe, Fazer Konfektyr,  
tel. 040 6787 179 
Geisha, Pure Dark, Fazerina: Senior Brand Manager, Rasmus Bange, Fazer Konfektyr, tel. 
050 303 2849 
Kismet, Suffeli, Susu, Pätkis, DaCapo, Jim, Fami, American, Avec: Senior Brand Manager 
Annukka Storm, Fazer Konfektyr, tel. 040 532 5771  
Dumle: Senior Brand Manager Kirsi Nordberg, Fazer Konfektyr, tel. 040 558 0526 
Tutti Frutti, Tyrkisk Peber, Skolekridt, Lakrits: Senior Brand Manager Soile Motsakov-Nykopp, 
Fazer Konfektyr, tel. 040 833 2719 
Re-Mix, Ässät, Pantteri, Aarrearkku, Salmiakki, Xylimax: Senior Brand Manager Kati Länkelä, 
Fazer Konfektyr, tel. 046 851 3557 
Marianne, Omar, Pihlaja, Parhain, Marmeladi, Eucalyptus, Lontoon, Angry Birds, Moomin: 
Senior Brand Manager Susanna Brummer, Fazer Konfektyr, tel. 040 742 9495 
Jyväshyvä, Ögon, Fazer kex: Senior Brand Manager Riikka Junes, Fazer Konfektyr, tel. 
040 581 9745 
Director, Confectionery Communications & Group Partnerships Liisa Eerola, Fazer-koncernen, 
tel. 044 710 8860 
fornamn.efternamn@fazer.com 
 
 
Bilder som lämpar sig för tryck 
www.fazergroup.com/pictures, “Media_Press”,”Candy novelties, Spring 2016”  
kommunikationskoordinator Minnamari Mattila, tel. 046 851 3552 
 
 
Fazer-koncernen  
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och 
spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen 
verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa 
smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa 
kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och 
företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Målsättningen är att dela ett gott liv, varenda dag. 
Fazer-koncernens omsättning 2014 uppgick till mer än 1,6 miljarder euro och företaget har 
över 15,000 anställda. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på 
koncernens värderingar och FN:s Global Compact. 
 
Vi skapar smakupplevelser 
 


