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Mignon-äggen är salmonellafria 
Fazers traditionella Mignon-ägg innehåller mandel- och nötnougatfyllning 
förpackade i äkta finska äggskal. Även den här påsken kan man njuta av 
Mignon-äggen utan oro - det finns ingen fara för salmonella. 
 
Fazers Mignon-ägg innehåller choklad förpackade i äkta finska äggskal. 
Årligen köper Fazer ca 1,5 miljoner äggskal av ”Mignon-mått” (52 gram) av 
företaget Scanegg. 
 
Äggskalen går igenom en noggrann rengöring och kvalitetskontrol innan de 
används som förpackning åt påskäggen.  
 
Först avlägsnas äggmassan genom ett borrhål med hjälp av tryckluft. Efter 
detta tvättas skalen noggrant med varmt vatten och varje tvättvatten genomgår 
en salmonellaanalys, som utförs i Scaneggs laboratorium. 
 
Skalen torkas ordentligt och efter en sensorisk slutkontroll packas skalen för 
transport till Fazer Konfektyrs fabrik i Vanda. Alla äggskalsparti som kommer 
till fabriken är testade enligt ovan och de har konstaterats vara salmonellafria. 
 
Mignon-ägget är Fazers näst äldsta produkt på marknaden och lanserades 
redan år 1896. Det var Karl Fazer som hämtade produktidén med sig från 
Tyskland till storfurstendömet Finland. Den här påsken lanseras även en 
äggformad Mignon-pralinask. 
 
Mer information lämnas av kommunikationsdirektör Anita Laxén, tfn  
040 77 00 873, Fazer Konfektyr  
 
 
Fazer-koncernen 
Fazer-koncernen började som ett familjeföretag som grundades år 1891 när 
Karl Fazer öppnade sitt första konditori i Helsingfors. Idag erbjuder Fazer-
koncernen måltidstjänster samt bageri- och konfektyrprodukter. Koncernen har 
verksamhet i åtta länder. Verksamheten baserar sig på kundfokusering, 
utmärkt kvalitet och samarbete. Koncernen har fyra divisioner som skapar 
smakupplevelser inom respektive områden: Fazer Amica, Fazer Bageri, Fazer 
Konfektyr och Fazer Ryssland. Fazer-koncernens omsättning år 2007 var över 
1,2 miljarder euro. Koncernen har ca 16 000 anställda. 



 
 
 
 
 
  

 
Fazer Konfektyr 
Fazer Konfektyr är det ledande konfektyrföretaget i Finland och en stark aktör i 
Östersjöområdet. Fazers konfektyrfabriker ligger i Finland: i Vanda (choklad), i 
Villmanstrand (sockerkonfektyr) och i Högfors (tuggummin). Engagerade och 
kompetenta medarbetare och de starka varumärkena, såsom Fazer Blå, 
Geisha, Dumle, Tutti Frutti, Pantteri, Ässä och Xylident, är verksamhetens 
viktigaste resurser. Produkterna utvecklas utifrån en stark 
konsumentkännedom, och en av de centrala värderingarna i verksamheten är 
att värna om kvaliteten.  
www.fazermakeiset.fi 
 
 


