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Fazer luotsaa kaloriviidakosta kohti tasapainoa ja hyvää oloa 
 
Stressaavatko ruokailuun liittyvät asiat? Jättääkö kollegasi lounaan väliin 
työkiireiden vuoksi, tai nappaa mukaansa pelkän hedelmän? Tuntuuko siltä, että 
sinunkin pitäisi aloittaa joku trendikäs dieetti ja ehkäpä vähentää 
hiilihydraatteja? Me Fazerilla uskomme, että monipuolinen ja terveellinen ruoka 
– mieluiten hyvässä seurassa nautittuna – on olennainen osa tasapainoista 
elämää. Ruokailu on nautintoa, ei laskukaavoja!  
 
Ruoka edistää hyvinvointiamme monin tavoin. Se on paitsi polttoainetta keholle ja 
mielelle, myös nauttimista makuelämyksistä, tärkeä osa kulttuuria ja perinteitä sekä 
yhdessäoloa ystävien ja läheisten kanssa. Vastuullisesti tuotetut tuotteet ja palvelut 
ovat myös tärkeä osa ruokailunautintoa.  
 
Tasapaino luo hyvinvointia 
 
Tasapainoinen elämä on kaikkien hyvinvoinnin osa-alueiden huomioimista. Fazerin 
tuotteet ja palvelut – makuelämykset – ovat osa tasapainoista elämää. Fazer 
noudattaa kansallisia ravitsemussuosituksia kaikissa toimintamaissaan. Fazerin 
tavoitteena on helpottaa ihmisiä löytämään tasapainoinen ja monipuolinen ruokavalio.  
 
”Terveellisen ja tasapainoisen ruokavalion noudattaminen on oikeastaan aika 
helppoa: syö säännöllisesti ja valitse monipuolisesti terveellisiä ruoka-aineita, joista 
pidät. Kuuntele kehoasi, niin löydät tasapainon energian saannin ja kulutuksen välillä”, 
Fazer Food Servicesin ravitsemusasiantuntija Leila Fogelholm tiivistää.  
 
”Tavoitteenamme on tehdä terveellisistä valinnoista mahdollisimman helppoja. Siksi 
kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja käymme sidosryhmiemme kanssa avointa 
keskustelua ravitsemuksesta. Uskomme, että jokainen voi löytää tasapainon 
hyvinvoinnin eri osa-alueiden välillä, ja voi nauttia maukkaasta ruuasta joka päivä.” 
 
Lounaalla on merkitystä 
 
Maailma muuttuu, mutta me kaikki tarvitsemme edelleen säännöllisesti ravintoa. 
Ihminen ei pysy vireänä kokonaista työpäivää ilman sopivasti ajoitettuja 
ruokailuhetkiä. Pysymme virkeinä ja energisinä, kun syömme 4–6 kertaa päivässä. 
Jos jätämme esimerkiksi lounaan syömättä, laskee sekä verensokeritasomme että 
vireystilamme; tunnemme itsemme väsyneiksi tai kärttyisiksi, ja illalla nälkä on kahta 
kauheampi. 
 
”Hyvän lounaan voi nauttia monella tavalla: lämmintä tai kylmää, eksoottista tai 
perinteistä, kasvisruokaa tai pihviä – pääasia, että syö monipuolisen lounaan ja nauttii 
ruuastaan. Lounashetki on parhaimmillaan paitsi ravintoa, myös rentouttava hetki 
ystävien tai työtovereiden seurassa. Se on tervetullut hengähdystauko kiireen 
keskellä”, Leila Fogelholm kiteyttää.  
 



 
 
 
 
 
  

 
Hyvinvointi ja ravitsemus kiinnostavat  
 
Ruokavalio, ravitsemus ja elämäntavat ovat puhuttaneet suomalaisia viime aikoina 
entistä enemmän. Vaikka monet vannovat karppauksen tehoon painonhallinnassa, 
Fazerilla uskotaan, että monipuolista ravintoa syövä ihminen voi paremmin – lisäksi 
tasapainoinen ravinto tukee myös kestävää kehitystä.   
  
”Täysjyväleipä on tutkitusti terveellistä, ja se sisältää runsaasti kuitua, joka on 
laihduttajan paras ystävä. Kuitu auttaa säilyttämään kylläisyyden tunteen pidempään 
ja edistää myös suoliston hyvinvointia. Painoaan tarkkailevan ei kannata olla itselleen 
liian ankara. Kun arkiruokailun kokonaisuus on kunnossa, terveelliseen ruokavalioon 
mahtuu myös sallittu herkkuhetki silloin tällöin”, Fazer-konsernin 
ravitsemusasiantuntija Sanna-Maria Hongisto kertoo. 
 
Dieettien, kalorien ja grammojen viidakossa suunnistaessamme joudumme yhä 
useammin pohtimaan myös ruokailuun liittyviä valintoja. Sen lisäksi, että ruoka 
vaikuttaa terveyteemme ja hyvinvointiimme, se kertoo myös aatteistamme ja 
suhtautumisestamme ympäristöön. Terveellisyyden, laadukkuuden ja hyvän maun 
lisäksi alkuperä ja tuotantotapa ovat yhä tärkeämpiä tuotteen valintaan vaikuttavia 
tekijöitä.  
 
Fazerin hankinta perustuu vastuullisuuteen sekä raaka-aineiden turvallisuuteen ja 
jäljitettävyyteen. Fazer tekee pitkäjänteistä työtä yhdessä toimittajien kanssa raaka-
aineiden korkean laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi sekä parantaa jatkuvasti 
raaka-aineiden toimitusketjun jäljitettävyyttä.   
 
Fazer luo makuelämyksiä arkeen ja juhlaan 
 
Mitä olisikaan joulu ilman jouluruokia! Joulun aika on iloista yhdessäoloa, hyvästä 
ruuasta ja perinteistä nauttimista ja lahjojen antamisen juhlaa. Jouluna saa levätä ja 
rentoutua, hemmotella itseään kaikin tavoin. Jokaisen perheen omat perinteet, 
lapsuudesta tutut maut ja tuoksut tekevät joulumielen ja virittävät tunnelmaan. Jouluna 
ei ynnätä kaloreita eikä mietitä hiilareita, vaan nautitaan läheisten seurasta ja 
makuelämyksistä. 
 
”Fazer tarjoaa makuelämyksiä elämän jokaiseen hetkeen, olipa se sitten terveellinen 
ja maistuva lounas, herkullinen välipalaruisleipä tai suussa sulava palanen suklaata. 
Pitkäjänteisen tuotekehityksen avulla tuomme nautintoa kaikille aisteille ja 
kokonaisvaltaisia makuelämyksiä kaikkina aikoina arkeen ja juhlaan”, Sanna-Maria 
Hongisto summaa.  
 

 
Leila Fogelholmin ja Sanna-Maria Hongiston viisi vinkkiä tasapainoisempaan 
ruokailuun: 

1. Syö säännöllisesti.  
2. Syö monipuolisesti ja valitse terveellisiä ruoka-aineita, joista pidät.  
3. Kuuntele kehoasi, niin löydät tasapainon energian saannin ja kulutuksen 

välillä. 
4. Nauti ruuasta yhdessä ystävien kanssa. 
5. Anna itsellesi sallittu herkkuhetki silloin tällöin. 

 
 



 
 
 
 
 
  

Lisätietoja: 
Ravitsemusasiantuntija Leila Fogelholm, Fazer Food Services, p. 0400 469 503 
Ravitsemusasiantuntija Sanna-Maria Hongisto, Fazer-konserni, p. 040 759 9936 
 

Hyvinvoinnin tietoa ja vinkkejä Fazerin verkossa:    
www.fazer.fi  ja siellä ”Fazer-konserni” ja ”Voi hyvin” 

Fazer-konserni 
Fazer-konserni sai alkunsa vuonna 1891 perustetusta perheyrityksestä, kun Karl Fazer avasi 
ensimmäisen konditoriansa Helsinkiin. Tänään Fazer-konserni tarjoaa ruokailupalveluja sekä 
leipomo- ja makeistuotteita. Toimintaa on kahdeksassa maassa.  Asiakaslähtöisyys, 
laadukkuus ja yhteistyö ovat Fazerin toiminnan perusta. Konserniin kuuluu kaksi liiketoiminta-
aluetta, Fazer Food Services ja Fazer Leipomot & Makeiset, jotka luovat makuelämyksiä omilla 
aloillaan.  

Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli yli 1,5 miljardia euroa. Henkilöstön määrä vuonna 
2010 oli noin 16 500. 

Fazer Food Services on Pohjoismaiden johtava ruokailupalveluyritys, joka tarjoaa hyvää 
ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluratkaisuja. Fazer Food Servicesilla on lähes 1 200 ravintolaa 
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa Tanskassa ja Venäjällä.  

Fazer Leipomot & Makeiset 
Fazer on Suomen johtava leipomoyritys ja yksi johtavista Itämeren alueella ja Venäjällä. Leipiä 
ja leivonnaisia valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä, 
jossa Fazer toimii nimellä Hlebnyi Dom. Makeistoimialalla Fazer on Suomen johtava yritys 
sekä vahva toimija Itämeren alueella. Makeistehtaat sijaitsevat Suomessa: Vantaalla (suklaat), 
Lappeenrannassa (sokerimakeiset) ja Karkkilassa (purukumit).  

 

 
 


