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Avoimet Amica-ravintolat tarjoavat lounaan 
metsästäjille kunnon lounaan 

Suomalaiset haluaisivat syödä kunnon lounaan rauhassa ja hyvässä seurassa. 
Vastakkain ovat kiire ja käteen sattuvat välipalat ja toisaalta kaipaus syödä entistä 
terveellisemmin mausta tinkimättä. Henkilöstöravintoloista tunnetulla Fazer Food 
Servicesillä on Suomessa noin 600 ravintolaa. Näistä noin 150 on kaikille avoimia 
Amica-lounasravintoloita, mikä on monelle yllätys. Tänään alkava kampanja neuvoo 
suomalaiset lounaan metsästäjät itseä lähimpään, avoimeen Amica-ravintolaan 
kunnon lounaan ääreen. 
 
”Meillä on ympäri Suomen noin 150 kaikille avointa Amica-ravintolaa, joiden olemassa olo on 
ollut melkeinpä salaisuus. Samalla kun muokkaamme ravintoloistamme entistä 
asiakaslähtöisemmin suunniteltuja palvelukokonaisuuksia ja arjen pysähdys- ja 
kohtaamispaikkoja haluamme kertoa suomalaisille ympäri maata, mistä meidät löytää ja mitä 
meiltä saa. Olemme vaihtoehto kaikille, jotka haluavat nopeasti terveellisen, hyvistä raaka-
aineista valmistetun herkullisen lounaan. Otamme kampanjalla uuden suunnan kohti raikasta 
kuluttajaviestintää”, toteaa kaupallinen johtaja Hannu Rahnasto Fazer Food Servicesiltä. 
 
Lounaan metsästäjät  
 
Monikanavaisen mainoskampanjan idea pohjaa vuosituhantiseen perinteeseen metsästää ja 
vaania lounasta ja vaihtaa vinkkejä saalispaikoista. Kellon lähestyessä lounasaikaa nälkä tuo 
meissä kaikissa eläimellisen puolen esiin. Osa suomalaisista ei ole vielä löytänyt tietään 
avoimeen Amica-ravintolaan. Siksi he metsästävät vieläkin hyvää, terveellistä ja monipuolista 
lounasta.  
 
Monikanavainen markkinointikampanja kuluttajille on ensimmäinen yrityksen lähes 40-
vuotisessa historiassa. Kampanjassa käytetään ulkomainonnan kanavia, mobiili- ja 
verkkomainontaa, ravintolamainontaa, tv-ohjelmatunnisteita ja Facebook-mainontaa. 
Kampanjan mainostoimistona on SEK. 
 
Omat lähimmät avoimet Amica-ravintolat voi kurkata osoitteessa www.amica.fi.  
 
Kunnon lounas 
 
Fazer Food Services luo, kehittää ja toteuttaa ruokaan liittyviä palveluita kaikissa 
Pohjoismaissa. Suomessa tarjoamme noin 130 000 lounasta joka päivä. ”Asiakkaitamme 
ovat niin päiväkotien ja koulujen lapset, opiskelijat, työssäkäyvät kuin seniorikansalaiset. 
Missiomme on luoda makuelämyksiä. Haluamme, että ruoka maistuu, tuoksuu ja näyttää 
hyvältä. Vahvan ammattitaidon pohjana ovat paikalliset keittiömestarimme, jotka valmistavat 
ruoan päivittäin. Olemme suomalaisten arjen kumppani ja nostamme nyt ylpeästi esille sen, 
että tarjoamme kunnon lounaan, jonka laatuun voit aina luottaa”, summaa Hannu Rahnasto.  
 



 
  
 
 
 
   
 
Amica-ravintoloissa kunnon lounas muodostuu ensiluokkaisista raaka-aineista. Merkittävä 
osa käytetyistä raaka-aineista on kotimaisia. Lihasta ja lihajalosteista vähintään 80 % on aina 
kotimaista. Tuore naudan-, porsaan- ja siipikarjan liha on 100 % kotimaista.  
 
Jokaisella on mahdollisuus rakentaa oma lounaskokonaisuus, joka sopii omiin mieltymyksiin 
ja tilanteeseen. Salaattipöytä on runsas, pääruoka vaihtelevaa ja myös trendejä mukailevaa, 
leipä juuri paistettua ja juomat raikkaita.  
 
Kunnon lounas valmistetaan ravitsemussuosituksen mukaisesti, jotta se sisältää sopivan 
määrän hyviä rasvoja, proteiinia, kuitua, eikä suolaa ole liikaa. Keittiömestarit ja kokit 
valmistavat ruokia sesongin mukaisesti, jotta voimme myös nauttia vuodenajoista lounaan 
yhteydessä. Lisäksi Fazer Food Services tarjoaa ravintoloissaan herkullista kasviruokaa ja 
on sitoutunut erityisesti uusien, herkullisten kasvisruokien kehittämiseen.  
 
Lisätietoja  
kaupallinen johtaja Hannu Rahnasto, Fazer Food Services, p. 041 530 3538  
viestintäjohtaja Satu Ikäheimo, Fazer-konserni, p. 050 380 4996  
Fazerin mediapuhelin p. 040 668 2996  
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com  
www.amica.fi  
 
Painokelpoiset valokuvat  
www.fazergroup.com/pictures, “Media_Press”,”Amica kunnon lounas” 
 
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 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 2014 oli yli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 
henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin 
ja YK Global Compactin periaatteisiin.  
 
Kun haluatte hyvää 

 
 


