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Kesän keksiuutuudet Fazerilta 

 
Kesä on keksien aikaa, ja Fazer tuo tänä vuonna jälleen markkinoille  
uusia, herkullisia uutuusmakuja. Jaffa Pihlaja on odotettu kausiuutuus ja 
myös Domino-keksiperhe täydentyy. Muumin ystävät saavat jälleen uuden 
peltipurkin kokoelmiinsa. Kaikki uutuustuotteet valmistetaan Fazerin 
keksitehtaassa Vantaalla. 
 
Fazer toi Domino-keksit markkinoille jo vuonna 1953, ja keksi on siitä 
lähtien kuulunut suomalaisten suosikkeihin. Sota-ajan säännöstely oli 
jäänyt taakse, ja elintason noustessa suomalaiset hankkivat koteihinsa 
sähköliesiä, jääkaappeja ja olohuoneen kunniapaikalle televisioita. Kun 
perheen luokse saapui vieraita, pöytään nostettiin kulhollinen trendikkäitä 
täytekeksejä, Dominoita. Domino on samaan aikaan sekä suomalainen että 
kansainvälinen keksi.  
 
 
Domino Vadelmajogurtti 175 g 
Domino Kardemumma 175 g  
 
Domino-keksiperhe täydentyy kahdella kiinnostavalla maulla: Vadelmajogurtti 
ja Kardemumma.  
 

 
 
 
Domino Vadelmajogurtti 2-pack 26 g 
Domino Original 2-pack 26 g 
Domino Original 1-pack 13 g 
 
Suositut Dominot kätevissä kahden keksin pakkauksissa. Makuina tuttu 
Original sekä uusi Vadelmajogurtti. Sopii herkutteluun, pikkuevääksi ja 
välipalaksi. Yksittäin pakattuna keksi pysyy tuoreena ja on näppärä ottaa 
mukaan. 
 

 



 
  
 
 
 
   

 
Fazer Crème Brûlée 142 g  
 
Uusi karamellinen, jälkiruuasta tuttu maku Crème 
Brûlée. Fazerin maitosuklaalla kuorrutettu 
kaakaokeksi, jonka täytteenä herkullinen crème 
brûlée -täyte.  
 
 
Jaffa Pihlaja 300 g  
 
Vuoden 2017 puhutuin ja menestynein keksilanseeraus Jaffa Vihreät kuulat 
saa jatkoa: nyt tulee Jaffa Pihlaja. Pihlaja on Fazerin vanhin edelleen 
myynnissä oleva tuote. Sitä alettiin valmistaa Pihlajanmarja-nimellä Helsingin 
Kluuvikadun konditoriassa vuonna 1895.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jyväshyvä Lempikaura Vihreä Omena välipalapatukka 30 g  
Jyväshyvä Lempikaura Paahdetut Siemenet välipalapatukka 30 g 
 
Uusi, kätevä mukaan otettava välipalapatukka. Maukas ja aidosti kotimainen 
pelkästään kauralla leivottu patukka. Runsaasti kuitua. Sopii vegaanille. Kaksi 
kiinnostavaa makua: paahdetut siemenet ja vihreä omena.  
 

        
 
 
 
Jyväshyvä Lempikaura Vihreä Omena 150 g 
 
Välipalakekseihin uusi raikas maku: Vihreä Omena. Vegaanille 
sopiva. Täydentää Jyväshyvä Lempikaura -sarjaa. 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
   

 
 
Fazer Moomin Keksi Keräilyrasia 175 g 
 
Suosittu Fazer Moomin -keräilyrasia saa uuden designin. Kuva-aihe on 
poimittu Tove Janssonin kuvittaman sarjakuva-albumin nro 1 kannesta.  
 
 
 
 
 
Painokelpoiset kuvat 
www.fazergroup.com/pictures  – Media_Press – Candy Novelties Summer 2018 
 
Lisätietoja 
Domino, Fasupala, Jaffa: Senior Brand Manager Jonna Pelvo, Fazer Makeiset,  
puh. 046 851 5911  
Fazer keksit, Jyväshyvä: Senior Brand Manager Riikka Junes, Fazer Makeiset, puh. 
040 581 9745  
Viestintäjohtaja Liisa Eerola, Fazer Makeiset, puh. 044 710 8860  
Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8.00–16.00 p. 040 668 2998  
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com  
 
Fazer-konserni 
 
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja 
viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan otettavaa ruokaa 
ja juomia sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerin mission on Ruokaa, jolla on 
merkitys. 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 2017 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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