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Fazer Leipomoiden uutuudet: Kirsikka, Vihreät kuulat ja 
luumu kuuluvat jouluun tänä vuonna 
 
Joulun maut ovat tänä vuonna runsaat ja mehevät: Niihin kuuluu muun 
muassa kirsikka, Vihreät kuulat, manteli, luumu ja glögi. Fazerin 
näyttävät ja herkulliset joulutuotteet ovat helppo ja maukas 
valintajoulupöydän kruunaajiksi. Osa uutuuksista ilahduttaa jo 8.10. 
alkaen, joten joulupöydän herkkuja voi testata jo lokakuussa.   
 

Joulun maut tunnistaa jouluisen sinisistä pakkauksista  
 
Fazer Kuurankukka puolukka-glögikakkurulla, 485 g  
 
Fazer Kuurankukka kakkurullassa kietoutuvat yhteen 
kaikki ihanat joulun maut: glögi, manteli, suklaa ja raikas 
puolukka. Tuotteen makumaailma ja pakkaus henkivät 
juhlan tuntua. Tuote on saatavilla rajoitetun ajan: 
8.10.2018-2.1.2019. 
Pakkauksen voi kierrättää muovinkeräykseen.  
 
Fazer Kirsikkasydän manteli-kirsikkapiiras, 320 g  

 
Herkullisen maustekakkupohjaisen manteli-
kirsikkapiiraan pintaa koristavat mantelilastut, jotka 
tuovat tuotteeseen rapeutta ja herkullisuutta. Runsas 
hillo mehevöittää piiraan ja säilyttää sen pitkään 
maukkaana. Pakkauksen kääreen voi kierrättää 
muovinkeräykseen ja alustan kartonginkeräykseen. 
 
Fazer Luumu-unelma luumupitko, 280 g 
Fazer Luumu-unelma sisältää nimensä mukaisesti 
runsaasti luumutäytettä. Täyteläinen pitko on leivottu 
aidolla voilla. Se on helppo ja 
herkullinen tarjottava jouluiseen kahvipöytään.  
Pakkauksen pohjan voi kierrättää 
kartonginkeräykseen ja kääreen hävittää 
sekajätteeseen.  
 
 

  



 
 
 
 
 
  

Helppoa ja nopeaa juhlapöytään: Joulun uudet ja 
perinteiset herkut 
 
Fazer Vihreät kuulat tähtitorttu, 51 g 
Joulun perinteinen sesonkiherkku on saanut ylleen 
Vihreän kuulan makuisen täytteen. Suosikkimaut 
muodostavat yhdessä houkuttelevan yhdistelmän. 
Vähälaktoosinen. Joutsenmerkki.  
 
Fazer Piparipulla, 62 g 
Hurmaava piparin maku ja tuoksu kuuluu jouluun. 
Pehmeässä pullassa on runsaasti herkullista 
piparikuorrutetta.  
Laktoositon. Leivottu Suomessa. 
 
Fazer luumutähtitorttu, 51 g 
Lehtevä taikinakruunu ja reilusti mehevää luumuhilloa – 
mitä muuta tähtitorttu kaipaakaan? Luumutähtitorttu on 
perinteinen jouluherkku, joka on leivottu aidolla voilla. 
Vähälaktoosinen. Joutsenmerkki.  
 
Fazer Joululimppu, 390 g  
 
Lempeän mausteinen Joululimppu hurmaa pehmeällä 
maullaan. Joululimppu on maidoton ja laktoositon. 
Avainlipputuote. Pakkauksen voi kierrättää 
kartonginkeräykseen.  
 
 
Lisätietoja: 
 
Makeat joulutuotteet: 
Senior Specialist, Brand & Portfolio, Susanne Sorsa, susanne.sorsa@fazer.com,  
puh. 040 703 6596 
 
Joululimppu: 
Senior Specialist, Marketing & Assortment, Emma Honkanen, 
emma.honkanen@fazer.com, puh. 050 337 6659 
 
Fazer Leipomot Suomi viestintä:  
Senior Specialist, Communications, Meri Marttinen, meri.marttinen@fazer.com,  
puh. 044 289 8008 
 
Painokelpoiset tuotekuvat 
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Fazer-konserni 
 
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja 
viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan otettavaa ruokaa 
ja juomia sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerin missiona on Ruokaa, jolla on 
merkitys. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. 
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 2017 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  


