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Majlen Fazer jurymedlem i tävlingen Nuori 
Suklaamestari  
 
På Helsingfors Chokladfestival 2008 som ordnas den 15–16 november 2008 arrangeras 
tävlingen Nuori Suklaamestari (Ung chokladmästare) där Majlen Fazer ingår i tremannajuryn. 
Man tävlar om titeln i två klasser: i klassen för studerande på lördag och i klassen för proffs på 
söndag.  
 
Tävlingen arrangeras av Haaga-Perho i samarbete med restaurangskolan Ravintolakoulu Perho 
på Bio Rex. Huvudsamarbetspartner för chokladfestivalen som hålls i Glaspalatset är Fazer. 
 
Tävlingsdeltagarna planerar och tillagar en chokladdessert för två personer. 
Huvudingredienserna är mörk och vit choklad: Karl Fazer Exclusive Thin Dark 70 % och Karl 
Fazer Exclusive Thin White. När tävlingen börjar meddelas vilka de övriga ingredienserna är.  
– För det första måste en dessert naturligtvis se god ut för att man ska vilja äta den. Smaken och 
konsistensen samt utseendet och uppläggningen är centrala bedömningskriterier. 
Chokladdesserten som tillagas i tävlingen ska vara lockande till både utseende och smak, säger 
Majlen Fazer.  

Det tredje viktiga bedömningskriteriet är hur chokladen används, där man bedömer 
innovationen och respekten för råvarans egen smak.  

– Chokladens egen smak måste komma till sin rätt. När man till exempel använder mörk 
choklad är det viktigt att kakaons olika nyanser framträder – sockret får däremot inte ha en allt 
för stark framtoning. Det är framför allt en fråga om att skapa balans mellan smakerna.  

– Jag hoppas att de som tävlar om titeln Nuori Suklaamestari kommer att presentera helt nya, 
spännande sätt att använda choklad. Det är en utmanande uppgift, choklad har under sin långa 
historia använts på många olika sätt, säger Majlen Fazer.  
 
Majlen Fazer är dotter till Karl Fazers sonson. Karl Fazer grundade Fazer år 1891.  
 
Ytterligare information  
Majlen Fazer, tfn (09) 876 21  
Evenemanget och intervjuförfrågningar: projektchef Minna Huuhtanen, Haaga-Perho, tfn 
050 330 83 86, minna.huuhtanen@haaga.fi  
Tävlingen Nuori Suklaamestari: Mervi Vilen, tfn 040 738 93 75, mervi.vilen-
peltoniemi@perho.fi  
www.suklaafestivaali.fi  
 
Information om företaget 
Cloetta Fazer delas vid årsskiftet i två bolag Cloetta AB och Fazer Konfektyr. Fazer-koncernens nya 
division Fazer Konfektyr är Finlands ledande konfektyrföretag. Företaget har tre fabriker som är 
belägna i Vanda, Villmanstrand och i Högfors. Verksamhetens främsta styrka är de starka 
varumärkena, exempelvis Karl Fazer, Dumle, Geisha, Tutti Frutti, Pantteri, Ässä och Xylident. 
Medelantalet anställda är cirka 1.000 och omsättningen uppgår till cirka 257 miljoner euro.  
 

http://www.suklaafestivaali.fi/
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