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Fazer Leipomoiden kesän uutuudet: Nyt herkutellaan 
street foodilla  
 
Fazer Leipomoiden kesän uutuudet kohdistavat katseet jo letkeisiin 
lomapäiviin. Pääruokana toimii Fazer Street Food, joka nautitaan 
hampurilaisen, hot dogin, wrapin tai rieskan muodossa. Jälkiruuaksi 
sopii laadukas makea herkku – marenkileivokset tai Fazerin tummaan 
suklaaseen leivottu pieni suklaakakku, joka sulaa suussa. Kesän 
kahvitauot nautitaan lempeän Fazer Mansikkapaikka kakkurullan ja 
Pullavan Mansikkatäytepitkon kera. Uutuudet saapuvat kauppoihin 2.5. 
alkaen.  
 

Fazer Street Food villitsee uusia makuja etsivän  
 
Fazer Street Food Briossi Hampurilaissämpylä, 4 kpl 240 g  
Fazer Street Food Briossi Hot dog -sämpylä, 4 kpl 200 g 
 
Fazer Street Food Briossien tuoreus ja aitous perustuu raaka-aineisiin. 
Ainesosaluettelo on selkeä ja yksinkertainen: 
Laadukkaat hampurilais- ja hot dog briossisämpylät 
on leivottu aitoon voihin ja kananmunaan.  
 
Foodwestin testin mukaan Fazer Street Food -briossit 
ovat ylivoimaisia markkinaverrokkiin verrattuna kaikilla 
mittareilla: maultaan, ulkonäöltään, rakenteeltaan ja 
kuluttajan ostokiinnostukselta1. Street Food on suunnattu 
helppoon, mutta herkulliseen yhdessä tapahtuvaan 
kotiruokailuun.  
 
Sämpylät ovat laktoosittomia ja varustettu Hyvää Suomesta -merkillä. Fazer 
Street Food -tuotteet leivotaan Lahdessa kotimaisesta viljasta.  
 



 
 
 
 
 
  

 

Street Food kääriytyy myös rieskaan ja wrappiin 
 
Fazer Street Food Kaurarieska 360 g, 8 kpl 
  
Fazer Street Food Kaurarieska on ohut pehmeä leipä, joka 
toimii niin helppona pizzapohjana, taitettuna tuoretacona tai 
sellaisenaan herkkuvoileipänä. Erinomaista myös grillattuna 
yhdessä täytteiden kanssa. Fazer Street Food Kaurarieskan 
ainesosaluettelo on yksinkertainen, ja siinä on suolaa vain 0,7%. 
Sen lempeä maku on erityisesti lapsiperheiden suosikki. 
 
Fazer Street Food Wrap 315 g, 7 kpl 
  
Rullarieska muuntautuu nyt Street Foodiksi! Se toimii niin 
wrappinä, tuoreena tortillana kuin rennon suolapalan pohjanakin. 
Wrapin rullattavuutta on parannettu, mikä antaa uusia 
mahdollisuuksia vaikkapa juhlapöytään. Fazer Street Food 
Wrapissa käytetystä viljasta 42 % on täysjyväviljaa. Wrap sisältää 
myös ruista. 
 
Fazerin sämpylät mukaan Street Foodiin 
 
Fazer Juustosämpylä saa rinnalleen Fazer Street Food 
Juustosämpylän. Kesän ajaksi myös Oululainen Reissumies 
Ruissämpylä saa Street Food -ilmeen. Molempia käytetään 
tutkitusti tuomaan vaihtelua hampurilaissämpylöihin. 
 
 

Houkuttelevia uutuuksia makeisiin leipomotuotteisiin – kauniit 
marenkileivokset hurmaavat  
 
Fazer Suklaamarenkileivos 2kpl 100g  
Fazer Kinuskimarenkileivos 2kpl 106g  
 
Uudet marenkileivokset tuovat modernimman ja 
leivosmaisemman vaihtoehdon Fazerin makeisiin 
piirakoihin. Piirakoiden päällä on pehmeää marenkia ja 
sisällä suussa sulavaa täytettä – suklaata tai kinuskia. 
Leivokset ovat vähälaktoosisia.  
 
Marjapiirakka-klassikot uudistuivat  



 
 
 
 
 
  

 
Nyt myös klassikot uudistuvat: Ne ovat nyt entistä 
luonnollisemman ja marjaisemman makuisia, ja samalla 
makeutta on vähennetty. Uudistunut perhe: 
 

• Mustikkarahkapiirakka 2 kpl 140 g 

• Mansikka-karviaispiirakka 2 kpl 140 g 

• Vadelma-mustikkapiirakka 2 kpl 140 g 

• Raparperi-jogurttipiirakka 2 kpl 140 g 
 
Marjapiirakat ovat saaneet uudet pakkaukset. Lisäksi 
alumiinivuoka on vaihdettu ympäristöystävällisempään 
paperivuokaan. 
 
 

Suomalaisten ikisuosikki lanseeraa kilpailun  
 
Fazer Rukiinen Riisipiirakka ja Fazer Imatran 
Riisipiirakka ovat suomalaisten ikisuosikkeja. Ne 
voittivat ylivoimaisesti makutestin.2  
 
Nyt pakkauksista löytyvien koodien avulla voi voittaa 
isoja sekä pieniä palkintoja. Päävoittona on kahden 
hengen viikonloppu Arctic Snow Hotellin Iglussa 
sisältäen lennot, majoituksen, ruokailut ja kuljetukset 
(arvo 3000 €, arvotaan 3 kpl). Kilpailuun voi osallistua 6.5.-30.6.2019. 
 
 

Juhlapöydän hurmuri syntyy Fazerin tummasta suklaasta 
  
Fazer Pieni Suklaakakku 340 g 
 
Fazer Pieni Suklaakakku on kultaisella hipulla koristeltu, 
suklaakuorrutettu moussekakku. Kakku on kevyt ja 
ilmavan suklainen. Se on tehty aidosta Fazerin 
tummasta suklaasta ilman, että se on liian makea tai 
tuhti. Kakku on vähälaktoosinen.  
 
4-6 henkilölle sopiva kakku istuu pieneen juhlaan, tuliaiseksi tai ihan vaan 
perheen kesken nautittavaksi.  
 
 



 
 
 
 
 
  

Kahvipöydän kesäherkut 
 
Fazer Kanelipuustit 240 g 
 
Fazer Kanelipuustit ovat kanelitäytteisiä pieniä korvapuusteja, 
jotka sopivat suomalaiseen makuun. Fazer Kanelipuusti on 
maidoton, laktoositon ja vegaaninen. 
 
Fazer Mansikkapaikka 485 g 
 
Fazer Mansikkapaikka on valloittava yhdistelmä 
mansikkaa ja valkosuklaata.  
 
Pullava Mansikkapitko 420 g  
 
Pullavan Mansikkapitko on ihana, mansikkainen herkku 
kesän kahvihetkiin – juhliin, mökille tai metsäretkelle.  
 

 
Maukasta kauraa lapsiperheille 
 
Oululainen Reilu Kaura, 520 g 
 
Kauran kysyntä jatkaa kasvuaan. Oululainen Reilu Kaura 
tarjoaa helppoa ja maukasta terveellisyyttä lapsiperheille. 
Oululainen Reilu Kaurassa on 26 % täysjyväkauraa 
käytetystä viljasta. Leivällä on Sydänmerkki. Siinä on 
vähemmän suolaa (suolapitoisuus 0,7 %) ja se on 
runsaskuituinen (6,1 %).  
 
 
Lähteet 
 
1 Foodwest Street Food tuotteiden kotitesti 9/2018 
2 Foodwest, kilpailijavertailu 10/2018, N=101/100, kaksi eri ryhmää 

 
Lisätietoja: 
 
Fazer Street Food:  
Senior Specialist, Eveliina Saarentola, eveliina.saarentola@fazer.com, puh. 050 369 
5291 
 
Fazer makeat piirakat: 
Senior Specialist, Brand and Portfolio, Jonna Huikuri, jonna.huikuri@fazer.com, puh. 
040 516 4786  
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Oululainen Pullava ja Oululainen Reilu:  
Senior Marketing Manager Ari Ahola, ari.ahola@fazer.com, puh. 040 715 0682 
 
Pieni suklaakakku, Kanelipuustit ja kakkurullat: 
Senior Marketing Manager Sini Lilja, sini.lilja@fazer.com, puh. 040 827 9167 
 
Fazer Riisipiirakat: 
Senior Specialist, Marketing, Timo Aaltonen, timo.aaltonen@fazer.com, puh. 040 522 
8980 
 
Fazer Leipomot Suomi viestintä:  
Senior Specialist, Communications, Meri Marttinen, meri.marttinen@fazer.com,  
puh. 044 289 8008 
 
Painokelpoiset tuotekuvat 
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