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Fazerilta kesään maistuvat makeis- ja 
keksiuutuudet  
 
Tutti Frutopia innoitti kuluttajia kesällä 2013. Tulevaan kesään on tulossa 
jatkoa, kun saari on jälleen toiminnassa ja uusi jännittävä, kuluttajien 
valitsema uutuuspussi on käsillä maistettavaksi. 
 
Dumle puolestaan tekee historiansa suurimman uudistuksen vaihtamalla 
ulkoasuaan.  Samalla Dumle-toffeemakeiset löytyvät jatkossa kätevistä, 
pystyssä pysyvistä pusseista. Lisäksi Dumle laajenee kekseihin - tutun 
Dumle-maun löydät nyt pienikokoisista Dumle MiniCookies -kekseistä. 
 
Karl Fazer –maitosuklaalevysarjaan on tulossa raikas uutuusmaku 
mustikkajogurtticrisp, joka täydentää sarjan muita ihania marjaisia 
makuja.  
 
Keksikesään Fazer tuo loistavia uutuusmakuja: Dumle Mini Cookie ja 
Fazerina. Lisäksi ihastuttava Moomin juhlavuoden rasia on kätevä rasia 
säilyttää Muumi-keksejä ja varmasti lahjana annettuna monelle 
mieluinen. 
 
Uutuudet ovat saatavilla kaupoissa toukokuun alusta lähtien.  
 
 
Tutti Frutti Tropical Island mix 350 g  
 
Tutti Frutopia tuli kuluttajille tutuksi kesällä 2013, jolloin kilpailussa 
valittiin saarelle kuningas. Tulevana kesänä Tutti Frutopiassa viihdytään 
jälleen. Pelaaja pelaa joko verkossa tai mobiilisti eri pelejä ja osallistuu 
kilpailuun, jossa palkintona matka Tutti Frutopiaan, Mauritiuksen saarelle 
sekä IPhone 5C -puhelimia. Tutti Frutopian kuningaskunta löytyy 
osoitteesta: www.tuttifrutti.fi  
 
Uutuuspussi Tutti Frutti Tropical Island mix on viime kesän Tutti 
Frutopian asukkaiden valitsema pussi. Pussista löytyy 9 erilaista  
jännittävää trooppista makua ja muotoa. Pussi, joka kannattaa pitää 
monessa mukana – makumaailmasta löytyy mieleiset jokaiselle. 
 
 
 
Dumle 
 
Dumle-sarja, johon kuuluu pusseja, patukoita, suklaalevy, boxeja ja tikkari, 
uudistuu entistä vauhdikkaamman näköiseksi. Värikäs, houkutteleva ilme on 
erityisesti nuorten mieleen. Samalla karkkipusseihin tuodaan uusi 
pakkausratkaisu ja herkulliset Dumle -toffeekarkit löytyvät jatkossa kätevistä, 



 
  
 
 
 
   
 
pystyssä pysyvistä pusseista. Pussi on helppokäyttöinen ja soveltuu mainiosti 
esimerkiksi tarjoiluastiaksi koko perheen viikonlopun herkutteluhetkiin. 
 
Eikä siinä vielä kaikki - Dumle laajenee toukokuun alussa myös kekseihin. Ihanan 
Dumlen maun löydät myös pienikokoisista kekseistä, jotka sopivat erityisesti 
pieneen herkutteluun. 
  
 
Dumle Mini Cookie 190 g 
 
Tuttu maku makeisista laajenee kekseihin. Dumle Mini Cookie on kooltaan juuri 
sopiva, aidosti Dumlen makuinen keksiuutuus, jonka täyteläinen maku on saatu 
reilusta toffeesta sekä suklaapaloista.  
 
Dumle-sarjan uudistus näkyy myös keksipussissa ja Dumle Mini Cookie erottuu 
helposti keksihyllystä Dumlemaisella ulkonäöllään. 
 
 
 
Karl Fazer Mustikkajogurtticrisp 190 g 
 
Kesällä 2012 ihastutti Karl Fazer mansikkalevy, tulevana kesänä 
hurmaa Karl Fazer maitosuklaa mustikkajogurtticrispeillä. Karl 
Fazer –suklaalevysarjassa on toinen toistaan herkullisempia 
makuja  pähkinää, marjoja, hedelmää. Mustikka tuo valikoimaan 
meille kaikille tutun marjan pehmeän jogurtin kanssa. Maku tuo 
muistoja lapsuudesta, kun itse keräämät mustikat kipossa saivat 
päälleen lorauksen maitoa, nam.    
 
 
 
Kesäkauden muut herkulliset uutuudet   
 
Susu Original patukka 40 g 
 
Legendaarinen rakastettu Susu-patukka palaa patukkavalikoimaan. Uusi Susu on 
energiapatukkamainen snack-tuote, jossa maitosuklaakuorrutus ja rapea riisimuro 
yhdistyvät runsaaseen toffeetäytteeseen.  
 
 
Remix +choco 325 g 
 
Remix +choco –pussi on uudistettu ulkonäöltään ja makuvalikoimaltaan. Pussi 
on entistä värikkäämpi ja neljä uutta muotoa ja makua tekevät pussin sisällöstä 
hedelmäisemmän.  
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
   
 
 
Xylimax Moomin Appelsiini-mandariini pastillirasia 55 g  
Xylimax Moomin Metsämansikka&persikkavadelma pastillirasia 55 g 
 
Moomin Xylimax-uutuusrasiat uudistuivat suuremmiksi ja ulkonäköä 
uudistettiin. Tutun metsämansikka&persikkavadelma maun lisäksi on 
uutena raikas appelsiini-mandariini maku. 
 
 
 
Fazerina Täytekeksi 345 g 
 
Klassikkobrändi Fazerina sopii mitä loistavimmin keksimauksi. 
Herkullinen täytekeksi sisältää runsaasti Fazerina-täytettä. Joka 
puraisu takaa makunautinnon. 
 
 
  
Fazer Moomin Keksi Juhlavuoden rasia 175 g 
 
Tove 100 vuotta –juhlavuoden kunniaksi Fazer on tehnyt hauskan 
Moomin-keksirasian. Rasiassa on sisällä tuttuja Moomin kuviokeksejä. 
Rasia kiinnostaa lapsiperheitä ja Muumi-faneja, sillä rasia on 
keräilyharvinaisuus, joka on myynnissä vain rajoitetun ajan. Suloinen 
rasia sopii lahjaksi ja tuliaiseksi. 
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Fazer-konserni 
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksituotteita 
sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja 
vientiä yli 40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Yrityksen menestys 
on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja 
palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen 
toimintatapaan. Fazer haluaa, että elämä maistuisi hyvältä joka päivä. Fazer-
konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli lähes 1,7 miljardia euroa ja yrityksessä 
työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä 
periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja UN Global Compactin 
periaatteisiin. 
  
Kun haluatte hyvää 
 


