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Fazer leipoo Sinulle joulun 
 
Fazer tarjoaa jouluun jälleen ihania klassikoita ja jännittäviä 
kausiuutuuksia. Tuttu brändi ja moderni jouluilme houkuttelevat 
kokeilemaan ja hullaantumaan vaikkapa Kirsikkasydän-piiraasta tai 
Luumu-unelmasta. Juhlamunkki saa mustikkaisen täytteen 100-vuotiaan 
Suomen kunniaksi. Kuurankukka Kakkurullan makumaailma ja ilme 
henkivät juhlan tuntua. Joulun paistopistevalikoimassa hurmaa mm. Fazer 
Jyväinen Hyrrä, jossa sinihomejuusto yhdessä viikunahillon kanssa 
muodostaa täydellisen makuparin.  
 

 
Mustikkainen juhlamunkki 2 kpl 250 g 
 
100-vuotiaan Suomen kunniaksi täytimme munkin aidolla 
kermavaahdolla ja raikkaalla kotimaisella mustikkahillolla. 
Tuote on saatavilla 1.11. –8.12.2017. 
 

 
Fazer Kirsikkasydän 320 g 
 
Maustekakkupohjainen mehevä manteli-
kirsikkapiiras, johon pinnan mantelilastut tuovat 
rapeutta ja näyttävyyttä. Runsas hillo mehevöittää ja 
säilyttää herkullisen maun pitkään. Tuote on 
saatavilla 30.10. –23.12.2017. 
 

Fazer Luumu-unelma 280 g 
 
Herkullisen täyteläinen maku, runsaasti 
luumutäytettä. Leivottu aidolla voilla. Tuote on 
saatavilla 30.10. –23.12.2017. 
 

Fazer Kuurankukka Kakkurulla 485 g 
 
Ihana yhdistelmä joulumakuja: glögiä, mantelia, 
suklaata ja raikasta puolukkaa. Rullasta saat 10 
mehevää palaa. Tuote on saatavilla 4.10.2017–
5.1.2018. 
 



 
 
 
 
 
  

 

Paistopistetuotteet saatavilla 16.10. –31.12.2017 
 

Fazer Jyväinen Hyrrä AURA®-Viikuna 66 g 
 
Tässä sesonkiin sopivassa makuparissa viettelevä 
sinihomejuusto muodostaa yhdessä viikunahilloin kanssa 
täydellisen suolaisen ja makean liiton. Tuote on laktoositon ja 
kuitupitoinen. 
 

 
Fazer Luumutähtitorttu 64 g 
 
Lehtevä taikinakruunu ja reilusti mehevää luumuhilloa. 
Perinteinen, aidolla voilla leivottu. Vähälaktoosinen 
 

 
Fazer Joululimppu 390 g 
 
Lempeän mausteinen Joululimppu hurmaa pehmeällä 
maullaan. Maidoton, laktoositon, soijaton, kananmunaton.  
 

 
Fazer Piparipulla 87 g 
 
Hurmaavaa piparin makua ja tuoksua yhdistettynä mehevän 
herkulliseen pullaan. Laktoositon.  
 
Lisätietoja 
Suolaiset paistopistetuotteet: Senior Brand and Portfolio Manager Vilhelmiina Erkkola, p. 
040 351 9378 
Makeat sesonkituotteet: Senior Specialist, Brand and Portfolio, Susanne Sorsa, p. 040 7036 
Tiedottaja Taina-Lampela Helin, Fazer-konserni, p. 040 668 4600 
etunimi.sukunimi@fazer.com 
 
Painokelpoiset tuotekuvat 
www.fazergroup.com/pictures - Media_Press - Bakery Christmas 2017 
 
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.  
 
Kun haluatte hyvää 
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