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Fazer tuntee suomalaisen joulun ja sen herkut 
 
Fazerin viime jouluna teettämän joulututkimuksen* tulos ei ollut yllätys: 
suomalaisten jouluun kuuluvat perinteet ja yhdessäolo. Silloin on lupa 
herkutella, ja tuttujen perinteiden lisäksi etsitään myös uusia ideoita. 
Perinteiden lisäksi Fazer tarjoaakin aina myös jotain uutta! Kaivattu 
suosikkimaku Piparkakkusuklaa tekee paluun sesonkisuklaalevyjen 
joukkoon. Yhteisiin hetkiin sopivat erilaiset Karl Fazer -suklaarasiat, joista 
löytyy konvehteja isollekin joukolle jaettavaksi. Suomi 100 -juhlavuoden 
kunniaksi Sininen & Valkoinen -konvehti sai uuden ilmeen ja Karl Fazer -
peltirasia koristeltiin kansallisromanttisilla kuvioilla. 
 
Fazer tutki* viime jouluna suomalaisen joulun ja sen herkut. Joulun rauha ja 
tunnelma ovat tärkeitä, ja perinteet ja yhdessäolo nousivat vahvasti esille. Jopa 
71 % mielestä oli tärkeää, että joulu säilyy muuttumattomana ja tietyt perinteet 
pysyvät. Monelle joulu merkitsee lupaa herkutella. Erilaiset herkut kuuluvat 
jouluun, mutta suklaalla ja makeisilla on suomalaisten joulunvietossa erityinen 
rooli. Tutkimuksen mukaan 80 % suomalaisista ostaakin niitä kotiin tai lahjaksi. 
Tutut brändit tuovat herkkuhetkiin pysyvyyttä muuttuvassa maailmassa. Vihreät 
kuulat ja Wiener nougat ovat erityisiä makeistuotteita. Ne kuuluvat nimenomaan 
jouluun, ja niiden rooli rinnastuu joulukoristeisiin, jopa joulukuuseen. Suhde 
niihin on tunteikas, ja niiden koetaan olevan joulutunnelman edellytys.  
 
 
 
Karl Fazer Piparkakku, maitosuklaa 200 g 
 
Karl Fazerin hurmaavat sesonkisuklaalevyt aloittavat 
jouluun valmistautumisen. Ne sopivat tuliaisiksi, 
pikkujoululahjoiksi ja joulun tunnelmointiin. Toivottu ja 
kaivattu klassikkomaku Piparkakkusuklaa tekee paluun 
suomalaisten jouluun!  
 
 
Karl Fazer Moments 400 g 
 
Parhaat hetket on luotu jaettaviksi. Tästä konvehtirasiasta 
löytyy suosittuja makunautintoja jokaisen makuun. 
Joulututkimuksen* mukaan Karl Fazer -konvehtirasiat 
sopivat myös varsinaiseksi lahjaksi, ei vain lahjan lisäksi.  
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
   

 
Karl Fazer Seasonal Truffles Uuniomena 320 g 
 
Uusi kääreellinen konvehti, jossa suussa sulavan 
maitosuklaakuoren alle kätkeytyy pehmeä, uuniomenan 
makuinen tryffelitäyte. 
 
 
 
Fazer on itsenäisyyden juhlavuoden virallinen yhteistyökumppani 
 
Karl Fazer 375 g Suomi -peltirasia 
 
Loistava lahjaidea laatutietoiselle! Uniikki peltirasia on koristeltu 
kansallisromanttisilla kuvioilla Suomi 100 -juhlavuoden 
kunniaksi. Rasia sisältää 375 g suomalaisten rakastamia 
Fazerin Sininen -konvehteja. 
 
 
Karl Fazer Sininen & Valkoinen 320 g 
 
Karl Fazer Sininen & Valkoinen -konvehti lanseerattiin 
vuonna 2007 Suomen 90-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. 
Nyt se on saanut uuden ilmeen Suomi 100 -juhlavuoden 
kunniaksi. 
 
*KOPLA, Joulun taika 2016 -tutkimus 
 
Painokelpoiset kuvat 
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Lisätietoja 
Liisa Eerola, viestintäjohtaja, Fazer Makeiset, puh. 044 710 8860 
Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8.00–16.00 p. 040 668 2998  
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com  
 
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 Ruokaa, jolla on merkitys. 
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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