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Fazerin leipomouutuudet helmikuussa 2018  
- Ruokaisia välipaloja, energiaa kaurasta ja rukiista sekä herkullista makeaa 

kaikille aisteille 
 

Me Fazerilla vaalimme perintönä saamiamme leipomoperinteitä samalla kun riennämme 
rohkeasti eteenpäin. Fazer HUIKO on uusi kasvisvälipala. Vaalea Fazer Puikula -perhe 
sisältää jatkossa enemmän kauraa. Härkäpapu kasvattaa Fazer Juuresleipä Ruis+Proteiini -
leivän proteiinipitoisuutta. Makeiden leivonnaisisten täytteissä maistuvat raikas raparperi, 
mango ja persikka.  
 

Uusi ruokaisa kasvisvälipala valmisruokahyllystä  
 
Fazer HUIKO Tomaatti & Basilika kasvispiirakka, 2 kpl, 120 g  
 
Ruokaisa välipalapiiras, jossa rukiinen pohja ja runsas, mehevä kasvistäyte. Kätevä käteen 
mahtuva välipala, joka maistuu kaikenikäisille ja jonka voi syödä 
kotona, töissä tai ottaa mukaan – maistuu hyvältä kylmänä tai 
lämmitettynä. Maukasta täytettä on 56 % piiraasta ja siinä maistuvat 
pirteä tomaatti ja hienostunut basilika. Maun kruunaa täyteläinen 
salaattijuusto. Päällä tummia unikonsiemeniä.  

 
Kuitupitoinen. Laktoositon. Avainlippu-tuote.  
 
Fazer HUIKO Sweet Chili kasvispiirakka, 2 kpl, 120 g 
 
Ruokaisa välipalapiiras, jossa rukiinen pohja ja runsas, mehevä 
kasvistäyte. Vienosti chilille maistuva piiras on käteen mahtuva 
välipala, jonka voi syödä kotona, töissä tai ottaa mukaan – maistuu 
hyvältä kylmänä tai lämmitettynä. Herkullista täytettä on 56 % piiraasta 
ja makean chilin lisäksi maun antaa raikas ananas. Päällä rapeaa 
kurpitsansiemenrouhetta.  
 
Kuitupitoinen. Laktoositon. Avainlippu-tuote.  
 
 
 
Fazer Puikula vaaleat leivät uudistuvat entistä kauraisemmiksi 
 
Fazer Puikula  
Kaura 550 g ja 365 g  
Pehmeämpi Kaura 240 g 
Pehmeämpi Täysjyvä 240 g  
 
Kaikenikäisille perheenjäsenille maistuva Fazer Puikula vastaa kuluttajan toiveisiin 
terveellisemmästä arkileivästä. 
 
Uudistunut vaalea Puikula -perhe on mehevämpi ja ravintorikkaampi: se 
sisältää enemmän kauraa, ruista ja kuitua. Pehmeämmistä Puikuloista on 
myös vähennetty sokeria. Lisäksi kauraleivälle tyypillistä murenemista on 
onnistuttu merkittävästi vähentämään parantamalla leivontaprosessia. 
 
 Vaaleiden Fazer Puikuloiden kuitupitoisuudet ovat jatkossa: 



 
 
 
 
 
  

• Puikula Kaura 9 kpl (550 g) ja 6 kpl (365 g) 50 % viljasta täysjyväkauraa, 6,1 g/100 g 
kuitua. 
 

• Puikula Pehmeämpi Kaura (entinen Kaurapaahto) 34 % viljasta täysjyväkauraa.  6,3 g/100 
g kuitua. Sokeria vähennetty ja sitä on nyt 3,9 g /100 g. Uusi 4 kappaleen (240 g) 
pakkauskoko. Lisäaineeton. 

 

• Puikula Pehmeämpi täysjyvä 52 % viljasta täysjyvää rukiista ja vehnästä, 7,4 g/100 g 
kuitua. Sokeria vähennetty ja sitä on nyt 3,9 g/100 g. Uusi 4 kappaleen (240 g) 
pakkauskoko. Lisäaineeton. 
 

   
 
 
 
  
Leivottu Suomessa 

kotimaisesta 
kaurasta, rukiista ja vehnästä.  
  

Oululainen Reissumies Kaura on jatkossa rehti kauraleipä  
 
Oululainen Reissumies Kaura 4 kpl, 275 g ja 8 kpl, 550 g   

 
Kauran maine terveellisenä ja herkullisena viljana on kasvussa. Reissumies Kaura uudistuu 
ja jatkossa kauran osuus viljasta kasvaa 30 prosentista 54 prosenttiin. Uudistuksen jälkeen 
leivässä on kuitua 6,4 g/100 g. Reissumies Kaura on myös entistä pehmeämpi ja 
kuohkeampi, ja se pysyy pehmeänä koko säilyvyysajan.  
 
Lisäaineeton. Leivottu Suomessa kotimaisesta kaurasta ja vehnästä.  

 
Fazer Juuresleipä Ruis+Proteiini uudistuu - säilytimme rukiin maun ja 
lisäsimme härkäpapua 
 
Fazer Juuresleipä Ruis+Proteiini Härkäpapu & Palsternakka, 4 kpl, 280 g  
 
Parempi Leipä -tuoteperheen kuuluva Fazer Juuresleipä Ruis 
uudistuu. Taikinajuureen leivotussa juuresleivässä on vähemmän 
jauhoja ja yli kolmannes (35 %) kasviksia, kuten härkäpapua, 
kesäkurpitsaa, kikhernettä ja palsternakkaa. Leivontaan käytetyistä 
jauhoista 100 % on täysjyväruista.  
 
Runsaskuituinen (13 g/100 g). Runsasproteiininen (15 g/100 g). 
Leivottu Suomessa kotimaisesta viljasta.  
 

Fazer Marjapiirakka tarjoaa tuttuja makumuistoja lapsuudesta  
 
Fazer Raparperi-jogurttipiirakka 2 kpl, 140 g 
 
Sopivan makea uutuus Fazer Marjapiirakat -tuoteperheeseen. Raikasta raparperihilloa ja pehmeää 

jogurttia.  
 
Laktoositon. Avainlippu-tuote. 

 
Herkullinen sesonkimunkki palaa valikoimiin 



 
 
 
 
 
  

 
Fazer Sweet Lemon munkki, 12 x 105 g, pakaste 

 
Herkullinen kuorrutettu täytemunkki, jossa kevään vihreä sokerikuorrute ja makean 
sitruunainen täyte. Kausituote, myynnissä helmi-huhtikuun ajan.  
 
Laktoositon. Maidoton. Leivottu Suomessa. 

 
Fazer Auringonpaiste kakkurulla mango-valkosuklaa, 485 g   

 
Pirteän keväinen kausimaku. Täytteenä herkullista mangoa ja päällä 
suussa sulavaa sitruunaista valkosuklaata. Kausituote, joka on 
myynnissä 8.1.-30.4.2018.  
 
 
Oululainen Pullava Rahka-persikkapitko, 420 g 
 
Suosikkipitko jälleen kevään ja pääsiäisen valikoimissa. 
Kausituote, myynnissä 1.2.-30.4.2018.  
 
PAISTOPISTETUOTTEET  
 
Fazer Rukiinen Perunapiirakka, 87 g  
 
Ruokaisa ja iso (87 g) perunapiirakka. Vastaamme kuluttajien toiveisiin ja tuomme 
paistopisteisiin isomman perunapiirakan. 
 
Laktoositon. Säilöntäaineeton. Valmistettu Fazerin Lappeenrannan leipomossa. 

 
Fazer Timanttisämpylä monivilja, 80 g  
 
Timanttisämpylä on nyt laktoositon, maitoproteiiniton, kananmunaton ja pähkinätön. 
  
Sopii vegaaniruokavalioon.  
 
 
Lisätietoja: 
Fazer HUIKO, Fazer Parempi Leipä ja suolaiset paistopistetuotteet: Senior Brand and Portfolio Manager 
Vilhelmiina Erkkola, vilhelmiina.erkkola@fazer.com puh. 040 351 9378 
Makeat sesonkituotteet: Senior Specialist, Brand and Portfolio, Susanne Sorsa, 
susanne.sorsa@fazer.com , puh. 040 703 6596 
Fazer Puikula: Senior Brand and Portfolio Manager Kati Ijäs, kati.ijas@fazer.com, puh. 040 581 8444 
Oululainen Pullava ja Reissumies: Senior Brand and Portfolio Manager Laura Siltanen laura.siltanen@fazer.com , puh. 
040 777 2817 
Tiedottaja Taina-Lampela Helin, Fazer-konserni, taina.lampela-helin@fazer.com, puh. 040 668 4600 
 
Painokelpoiset tuotekuvat 
www.fazergroup.com/pictures - Media_Press - Bakery Novelties Spring 2018 
 
Fazer-konserni 
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla 
on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 
perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan. 
Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 15 000 henkeä. Fazer noudattaa 
liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.  
 
Kun haluatte hyvää 
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