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On ilmassa joulun taikaa ja Fazer muistaa juhlan 
aikaa   
 
Joulu on suomalaisten rakkaimpia juhlia, jolloin perinteillä on suuri merkitys. 
Fazer on kehittänyt jo vuodesta 1891 lukemattomia suomalaisille rakkaita 
suklaatuotteita, jotka saattavat laadukkaisiin makuelämysnautintoihin.  
  
Jouluvalmistelut voivat jo alkaa, sillä joulutuotteet ovat katettuna kutsuvasti 
esille kaupoissa lokakuusta lähtien.  
 
 
 
Arvostetuin suklaalahja 
Karl Fazer –konvehtirasiat 570 g (1- ja 2-kerroksinen rasia) ja 855 g 
 
Rakastetut isot Karl Fazer –konvehtirasiat ovat uudistuneet, saaden 
arvokkaansinisen värin. Kultainen nimikirjoitus on tae laadusta ja 
makunautinnosta.  
 
Näissä kolmessa eri kokovaihtoehdossa on kaikkiin 
tarkoin valikoitu konvehtivalikoima, sisältäen 
makuelämyksiä kaikkien makuun. Tutut klassikot, 
kuten Kissankieli ja Fazer-nappi, ilahduttavat 
uutuuksien Marc de Champagnen ja 
Vadelmamoussen joukossa. Suurimmassa 
konvehtirasiassa on 96 konvehtia, 16 eri makua ja 570 
g:n rasioissa 64 konvehtia 16 eri makua. Voit valita 
kapean 2-kerroksisen rasian tai upean ison 1-
kerroksisen rasian ja  varmasti se on joulun 
arvostetuin suklaalahja.  
 
Kata kauniisti tai kääri pakettiin 
Karl Fazer 47 % Cocoa 320 g, Julia Orange 320 g  
 
Joulu on ilahduttamisen aikaa, jolloin kääritään paketteja ja 
laitetaan kahvipöytä kauniiksi. Tumman suklaan ystäväjoukko 
kasvaa kaiken aikaa ja nyt Fazerin boxisarjakin on saanut 
joukkoonsa suomalaiseen makuun tehdyn Karl Fazer 47 % 
Cocoa uutuusboxin. Perinteisen Julia-kohvehdin rinnalle 
saadaan tänä jouluna raikas Orange-maku.  
 
Vinkki: sekoita kauniiseen isoon astiaan vaikka kaikkia Fazerin 
320 g:n boxisarjan 19 tuotetta ja houkuttele jouluvieraat 
löytämään suosikkimakunsa.   



 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
Uusi tulokas isoihin boxeihin  
Dumle mix 860 g 
 
Dumlen makoisat konvehdit kutsuvat herkkuhetken 
pitoon. Tästä riittää jaettavaa muillekin! 
 
 
Uusia herkkuja marmeladeihin 
Muumimamman marmeladi 250 g joulupussi 
 
Muumimamma on laittanut hedelmäisiä hauskoja muumiaiheisia 
marmeladeja ihanan jouluiseen pussiin. Aidot maut ja marmeladin 
sopiva koko ovat erityisesti lapsiperheiden mieleen. Päästä 
mielikuvitus valloilleen ja koristele hauskoilla, loistavan värisillä 
sokerikuorrutteisilla muumihahmomarmeladeilla lasten kanssa 
hauskoja joulun leivonnaisia sekä jälkiruokia. 
 
Pelaa kavereilta namit  
Ässä Pelix Joulun Peli-Box 2 x 350 g 
 
Hauska Ässä Pelix muuntuu peliksi. Ässä Pelix 
Joulun Peli-Box on painettu sisäpuolelta jännittäväksi 
pelilaudaksi. Pelin lopuksi pistellään porukalla 
makeat pelinappulat poskeen. 
 
Joulupöydän ehdoton suosikki 
Fazer Perinteisiä Piparkakkuja 336 g 
 
Kukapa ei muistaisi ensimmäisiä joulukuviaan, kun 
pienet lapsen kädet näpertävät suuhun piparia. Se on helppo napata 
herkkupalana joulun kahvipöydästä vaikka maitolasillisen kaveriksi.  
 
Lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkeä asia ja 
perheyrityksenä Fazer haluaa SOS-lapsikylien 
yrityskumppanina kantaa vastuuta tukemalla toimintaa 
monella eri tavalla. Tänä jouluna Fazer tukee SOS-
lapsikylien toimintaa Perinteisen Piparkakun kautta.  
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
   
 
 
Fazer Luumupitko 280 g 
 
Fazerin Luumupitkon herkullisuus saadaan aikaan aidolla 
voilla ja runsaalla luumuhillolla.  
 
 
Fazer Tähtitorttu 2 kpl  
 
Mitä joulu olisi ilman ikisuosikki Tähtitorttua. Fazer tekee 
herkullisen joulun, kun et jaksa itse leipoa.  
 
Tähtitortut löytyvät myös paistopisteestä. 
 
 
 
 
 
Seuraavat herkut on saatavana houkuttelevan herkullisena 
paistopisteistä kautta maan  
 
 
 
 
Fazer Piparipulla 87 g 
 
Miksi ottaa erikseen pullaa ja piparia kun Fazer on ne kätevästi 
yhdistänyt ja näin saanut aikaan ihanan joulupullan. 
 
 
Fazer Tähtitorttu 64 g 
 
Herkulliset tortut leivotaan aina rakkaudella aidosta voista.  
 
 
Fazer Pukinmuorin joululeipä 390 g 
 
Joulupöydän leipävalikoimaan kuuluu ehdottomasti täyteläistä joulun 
makua ja tuoksua omaava Pukinmuorin joululeipä. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
Lisätietoja  
Joulun makeiset: Senior Brand Manager Aku Lipsanen, Fazer Brands Suomi,  
puh. 0400 259 860 
Keksit: Category & biscuit brand manager Riikka Junes, Fazer Brands Suomi, 
puh. 040 581 9745 
Joulun leivonnaiset: Senior Brand Manager, Iisa Brofeldt, Fazer Brands Suomi, 
puh. 040 744 6905 
Pakastetuotteet: Senior manager, Portfolio, Bakeries, Åsa Andréasen, Fazer Brands Suomi, 
puh. 040 516 9981 
viestintäpäällikkö Satu Ikäheimo, Fazer Brands Suomi, puh. 050 380 4996  
etunimi.sukunimi@fazer.com 
 
 
Painokelpoiset tuotekuvat  
www.fazer.fi/media, ”Media_Press”, ” Bread and Candy Novelties Christmas 2013”  
viestintäkoordinaattori Minnamari Mattila, p. 046 851 3552 
 
 
 
Fazer-konserni 
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksituotteita 
sekä ruokailu, ravintola- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa 
maassa ja vientiä yli 40 maahan. Yrityksen menestys on sen perustamisesta lähtien 
vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin 
brändeihin ja osaaviin ihmisiin. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä 
periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja UN Global Compactin 
periaatteisiin. Fazer-konserni toimii kahdella liiketoiminta-alueella. Fazer Brands on 
tunnettu maukkaista leipomotuotteista ja makeisista. Fazer Food Services tarjoaa 
hyvää ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluita sopimusruokailussa. Fazer-konsernin 
liikevaihto vuonna 2012 oli lähes 1,7 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 
000 henkeä. 
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