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Fazer Pro tarjoaa kesään herkullisia 
makunautintoja sekä uusia ratkaisuja  
 
Fazer Pro tarjoaa laadukkaita leipomotuotteita ammattilaisille. Fazer on 
suomalaisen maun asiantuntija ja tuntee erilaiset kuluttaja- sekä 
asiakastarpeet.  
 
Laadukkaiden tuotteiden lisäksi Fazer Pro auttaa asiakasta 
menestymään tuomalla valmiita ratkaisuja arkeen. Fazerin myynnin 
ammattilaiset ovat apuna ja auttavat asiakasta kehittämään 
liiketoimintaa. 
 
Fazer Pro tarjoaa kesään herkullisia uutuuksia, useita 
tuoteuudistuksia sekä valloittaa lämpimien leipien markkinan uudella 
Reissumies Grillikonseptilla  
 
 
Reissumies Grillikonsepti 
 
Uuden herkullisen Reissumies grillikonseptin avulla kahvila tai huoltoasema 
voi tarjota asiakkaillensa lämpimän rukiisen välipalan. Kuluttajaa puhuttelee 
tunnettu Reissumies-brändi, terveellinen rukiinen vaihtoehto ja 
helppokäyttöisyys. Pariloitu lämmin Reissumies-leipä toimii myös lounaan 
korvikkeena. Lämpimän leivän voi valmistaa itse Reissumies-
täysjyväruisleivästä tai käyttää valmiita jo markkinoilla olevia Reissumies-
Eväsleipiä. Konsepti pitää sisällään kaiken mitä kahvila tai huoltoasema 
tarvitsee aloittaakseen lämpimien Reissumies-leipien myynnin aina 
markkinointimateriaaleista, resepteihin ja grillitaskuihin asti. 
 
 
Fazer Puikula Rukiinen herkku, ME 6 kpl 12 palan pussia (55 g pala)  
ean 6413466104207 
 
Fazer Puikula Rukiinen herkku on nyt saatavilla rustiikkisena uutuutena 
pakastevalikoimasta. Runsas jauhotus leivän pinnassa sekä halkeamat kuoressa 
tuovat rustiikin ulkonäön ja käsityön leiman tuotteeseen.  
 
Uutuus on helppokäyttöinen; sulata ja tarjoa sellaisenaan tai paista ja tarjoa 
uunituoreena makunautintona. Se sopii myös leipäpöytään sekä 
kokoustarjoiluun avoleipänä tai vaikka vielä puolitettuna Kannattaa kokeilla 
myös pariloituna, jolloin leivän pinnasta tulee ihanan rapea.  

Leivontaan käytetystä viljasta 65 % on täysjyväruista ja suolapitoisuus on  
1,2 %.  

Tuote on maidoton ja laktoositon.  
 



 
  
 
 
 
   
 
 
Fazer Kauraherkku (9 x 450 g), ean 6413466105006 
 
Taikinajuureen leivottu uutuusleipä, jossa pitkä taikinalepo antaa tuotteelle 
kostean rakenteen ja herkullisen maun. Kaurahiutaleet sekä hirssin 
siemenet antavat täyteläistä makua leivälle 

Suomessa leivottu leipä on lisä- ja säilöntäaineeton, maidoton, laktoositon 
ja sen suolapitoisuus on 1,2 %. 

 

 
Tuoteuudistukset 
 
 
Fazer Moniviljaleipä (6 x 470 g), ean 6413466104603 
 
Fazer Moniviljaleipä on uudistuksen jälkeen entistä muhkeampi ja 
herkullisempi. Se on leivottu mineraalisuolalla, joka antaa tuotteelle hyvän 
maun mutta suolapitoisuudeksi jää vain 0,8 %. Herkullisen jyväisessä 
taikinassa on pellavansiemeniä, maissihiutaleita, hirssiä ja 
auringonkukansiemeniä. 

Suomessa valmistettu leipä on lisä- ja säilöntäaineeton, maidoton, 
laktoositon ja suolapitoisuus on 0.8 %. 

 
Fazer Lombardianleipä (9 x 25 g), ean 6411402185600 
 
Fazer Lombardianleipä on leivottu taikinajuureen pitkällä levolla. Se on 
uudistuksen seurauksena entistä herkullisemman näköinen ja 
rapeakuorinen. 
 
Tuote on lisä- ja säilöntäaineeton, maidoton, laktoositon ja suolapitoisuus 
on 1,2  %.  
 

Fazer Vadelma-herkkuwiener (48 x 93 g), ean 6413466093105 
 
Fazer Vadelma-vaniljaviineri on uudistettu ja samalla saanut uuden nimen, 
Fazer Vadelma-herkkuwiener. 

Vadelma-herkkuwienerissä on lehtevä taikina, marjaisa hillo ja laadukas 
vaniljakreemi. Tuote on helppokäyttöinen, voit paistaa sen jäisenä. 
Puolittamalla tuotteen ennen paistoa saadaan esimerkiksi kokoustarjoiluihin 
sopiva pieni tuote tarjolle. 

Suomessa valmistettu tuote on vähälaktoosinen. 

 
 



 
  
 
 
 
   
 
 
Fazer pasteija (6 x 470 g),  
Lihalounaspasteija ean 6413466104504 
Munariisipasteija ean 6413466104405 
 
Fazer pasteijat ovat ikisuosikkeja ja uudistuneiden pasteijoiden kokoa 
on hieman pienennetty vastaamaan tämän päivän kuluttajien 
vaatimuksia. 
Täytteet on myös uudistettu ja puuroriisi on vaihdettu pitkäjyväiseen. 
Näin tuotteista saatiin entistä mehevämpiä ja täytteistä selkeämpiä. 
Lihalounaspasteijassa jauhelihan osuus on 9 %. Pasteija on 
vähälaktoosinen. Munariisipasteijassa on kananmunaa 22 %. Pasteija 
on vähälaktoosinen. Fazerprosivuilta www.fazerpro.fi  löydät monia 
vinkkiä joiden avulla monipuolistat pasteijoiden käytön. 

 
 
Tutustu uusiin Fazer Pro –sivuihin. Fazer Pro on ammattilaisten oma sivusto, joka 
sisältää virkistäviä ideoita, reseptejä ja tuunausvinkkejä sekä markkinointimateriaaleja 
myynnin tueksi. www.fazerpro.fi 
 
 
Lisätietoja  
Tuotteet: Senior manager, Portfolio, Bakeries, Åsa Andréasen, Fazer Brands Suomi  
puh. 040 516 9981 
Konseptit: Senior manager, Concepts , Mari Raahenmaa, Fazer Brands Suomi 
puh. 050 570 4404 
viestintäpäällikkö Satu Ikäheimo, Fazer Brands Suomi, puh. 050 380 4996 
etunimi.sukunimi@fazer.com 
 
Painokelpoiset tuotekuvat  
www.fazergroup.com/pictures, ”Media_Press”, ”Fazer Pro novelties, Summer 2014”  
viestintäkoordinaattori Minnamari Mattila, p. 046 851 3552 
 
Mikäli et halua tiedotetta, ilmoitathan ystävällisesti sähköpostilla osoitteeseen: 
minnamari.mattila@fazer.com niin poistamme nimesi listaltamme.  
 
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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