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Jaffa Vihreät kuulat ja muut Fazerin herkulliset keksiuutuudet 
kauppoihin syys- ja lokakuussa 
 

Keksihyllystä löytyvät lokakuussa laadukkaan ylelliset Fazer Premium  
-keksit, joiden maku syntyy muun muassa suklaasta, pähkinästä ja 
mantelista. Uusi maukas Jyväshyvä Lempikaura on oiva välipalakeksi 
kahdella makuvaihtoehdolla. Jo keväällä valtavaa innostusta herättänyt 
Jaffa Vihreät Kuulat sopii koko perheen yhteiseen herkutteluun. 
Herkulliset Fazer Domino Talvilajitelma ja Fazer Domino Piparkakku 
johdattavat kohti joulua. 
 
 
Fazer Premium -keksit  
Herkulliset ja hienostuneet keksit sopivat hyvin joulun ajan 
tarjoiluihin, pikkujouluihin ja vaikka pieneksi tuliaiseksi 
glögipullon kera.   
 
Fazer Caramel Tosca 100 g – ohuen keksin päällä on 
herkullinen mantelitosca ja pohjassa ohut maitosuklaakerros. 
 
Fazer Almond Crumble 80 g –  ylellinen maitosuklaalla 
kuorrutettu rapea mantelikeksi. 
 
Fazer Hazelnut Thins 100 g –  ohuen ohut mausteinen 
keksi, jossa on hasselpähkinän paloja. Täydellinen glögin ja 
juuston kanssa. 
 
Fazer Chocolate Creams 100 g – tummalla suklaalla 
kuorrutettu hienostunut marenkikeksi, jossa on suklainen 
täyte. Hienostunut, tasapainoinen kokonaisuus, todellinen 
herkkukeksi erityisesti tumman suklaan ystäville. 
 
 
Jyväshyvä Lempikaura -välipalakeksit 
 
Jyväshyvä Lempikaura paahdetut siemenet 150 g   
Jyväshyvä Lempikaura makeat juurekset 150 g                               
 
Jyväshyvä Lempikaura -keksi on pehmeä ja uudenlainen 
100 % kauralla leivottu runsaskuituinen välipalakeksi, 
jossa on vähemmän sokeria. Makuja on kaksi: toinen 
sisältää siemeniä ja toinen juureksia. Tuotteet soveltuvat 
myös vegaaneille. Ne ovat kätevässä, uudelleen 
suljettavassa pussissa. Vain hyvää hyvää! 
 



 
  
 
 
 
   

 
Herkulliset maut johdattelevat joulutunnelmaan 
 
Jaffa Vihreät kuulat 300 g        
Vihreiden kuulien makuinen marmeladitäyte ja Fazer 
tummasuklaa -kuorrute muodostavat yhdessä leivoskeksin, 
joka sai Suomen sekaisin jo toukokuussa. Syyskuusta 
alkaen se on kaupoissa kaikkien saatavilla. 

 

Domino Piparkakku 175 g       
Klassikkokeksin sesonkimaku. Piparkakun makuisen keksin ja 
kanelilla maustetun vaniljatäytteen muodostama herkullinen 
makuelämys.  

Domino Talvilajitelma 525 g    
Domino kausilajitelma sisältää kolme herkullista makua yhdessä 
pakkauksessa. Talvilajitelmassa klassikkomaku vanilja on saanut 
seurakseen viettelevän vaalean kardemumman ja tumman täyteläisen 
tiramisun. Hurmaavasta Domino kausilajitelmasta riittää jaettavaa 
koko porukalle, ja se sopii mainiosti myös tuliaiseksi ja lahjaksi. 
Saatavilla vain rajoitetun ajan.  
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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 noin 
40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Fazerin menestys on sen 
perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, 
rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan. Fazer-konsernin 
liikevaihto vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 15 000 
henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen 
arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.  
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