
 
  
 
 
 
  

 
Fazers lyxiga nyheter landar i kakhyllan 
 
Lagom till sommaren fyller butikerna på kakhyllorna med sex goda nyheter från 
Fazer. Nyheterna består av tre spröda premiumkakor – Caramel Tosca, Almond 
Crumble och Chocolate Creams, och tre kexnyheter för hela familjen med bland 
annat Muminfamiljen. De nya godsakerna är det självklara valet för sommarens 
fikastunder och finns i butik sedan vecka 14.   
 
Premiumkakor i tre lyxiga smakvarianter  
Fazer är välkänd för sin kakao som är 100 procent spårbar och ansvarsfullt 
producerad. Fazer köper kakao från Ecuador och Västafrika genom direkta 
odlarprogram och under certifikaten UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade Cocoa 
Programme. Den nya kollektionen av delikata småkakor innehåller den högkvalitativa 
kakaon som täcker kex och mandlar.  
 

- Vi lanserar tre både vackra och goda kakor med nötter och choklad. Alla våra 
nya premiumkakor är tillverkade av 100 procent ansvarsfullt producerad kakao 
som är sp. Vår förhoppning är att kakorna kommer ge stunder för verklig 
njutning, säger Camilla Fjällberg, på Fazer Bageri. 

 
• Chocolate Creams – Hasselnötkex med chokladfyllning och mörkchoklad. 

Förpackningen väger 100 gram och innehåller 40 kakor. Rekommenderat ca 
pris 26,90 kronor. 

• Almond Crumble –  Mjölkchokladöverdragna kex med mandlar. 
Förpackningen väger 80 gram och innehåller 20 kakor. Rekommenderat ca 
pris 26,90 kronor. 

• Caramel Tosca – Kex med kanderade mandlar och mjölkchoklad. 
Förpackningen väger 100 gram och innehåller 16 kakor. Rekommenderat ca 
pris 26,90 kronor. 

 



 
  
 
 
 
   

 
 

 
Lekfulla kex till hela familjen  
Fazer lanserar även en nostalgisk kollektion av 
kex där Muminfamiljen både pryder, och återfinns 
i, förpackningen. Muminkexen lanseras i en 
kexask samt en fin samlarburk i plåt. Perfekt 
dekoration till köksbänken eller som gåva att ge 
bort.  
 
Berättelserna om Muminfamiljen kom redan på 
1940-talet och räknas idag som en klassisk 
barnsaga. Sedan 50-talet har Mumin prytt olika 
Fazer produkter och skapat glädjefulla 
smakupplevelser för alla åldrar.   
 
Dessutom introduceras en ny lekfull småkaka med 
smak av pepparkaka, Carneval Prinsessa.  
 

• Moomin Biscuits samlarburk – Släta 
kexfigurer av Muminfamiljen i samlarbox. Produkten väger 175 gram och 
innehåller 58 kakor. Pris 59,90 kronor. 

• Moomin Kexfigurer – Släta kexfigurer av Muminfamiljen. Produkten väger 
175 gram och innehåller 58 kakor. Pris 17,95 kronor. 

• Carneval Prinsessa – Dekorerade pepparkakor. Produkten väger 175 gram 
och innehåller 32 kakor. Pris 19,90 kronor. 
 

För mer information, vänligen kontakta:  
 

Cecilia Lilljeforss, kommunikationsansvarig Fazer Sverige 
Telefon: + 46(0) 72 526 49 91 
E-post: cecilia.lilljeforss@fazer.com 
 

 

Fazer 
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr och kexprodukter samt 
måltids- och cafétjänster. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. 
Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 
grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas 
passion och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer Konfektyr har välkända produkter inom choklad, 
kex och sockerkonfektyr. Fazers konfektyrfabriker är belägna i Finland. Populära varumärken är Karl 
Fazer, Dumle, Geisha och Tutti Frutti. Läs mer på www.fazer.se 


