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 Fazer Leipomoiden syksyn uutuudet: hapanjuuri ja 
kauraleivät ihastuttavat, Tyrkisk Peber munkki tekee 
näyttävän paluun Halloween-juhliin    
 
Kauraleivät kasvattavat yhä suosiotaan Suomessa – samoin 
hapanjuurileivonta. Fazerin uudet Arjen Ihana Kaura & Hapanjuuri ja 
Speltti & Hapanjuuri vastaavat trendiin tuomalla arjen keskelle 
uudenlaisia makuelämyksiä. Oululainen Reissumies Tosi Ohut Kaura tuo 
Reissumiehen perheeseen uuden kauraisan jäsenen, ja kätevän 
lounasvaihtoehdon kiireiseen päivään tarjoaa Oululainen Reissumies 
Kaura Eväsleipä Nyhtökalkkuna. Fazer Tyrkisk Peber munkki tekee 
paluun suomalaisten pyynnöstä.   
 

Hapanjuuri yhdistettynä kauraan ja spelttiin 
 
Fazer Arjen Ihanat tuovat suomalaisten saataville hapanjuureen hyvin 
yksinkertaisista aineksista leivotut laadukkaat leivät. Vaaleilta ruokaleiviltä 
haetaan nyt tummia leipiä enemmän vaihtelua ja uutuuksia – kuten 
hapanjuurileipää, mikä on ajankohtainen trendi maailmalla sekä Suomessa. 
 
Fazer Arjen Ihana Kaura & Hapanjuuri 300 g 
Fazer Arjen Ihana Speltti & Hapanjuuri 300 g 
Arjen Ihanien pitkä taikinalepo tuo mieleen perinteet. Taikinalevon ja 
hapanjuuren ansiosta leipään syntyy artesaanileivästä tuttu hieman sitkeä 
koostumus, joka korostaa viljan luontaista, herkullista makua. Arjen Ihana 
Kaura & Hapanjuuressa on täysjyväkauraa 17% viljasta, ja Arjen Ihana Speltti 
& Hapanjuuressa täysjyväspelttiä 17% viljasta. Molemmat leivät ovat 
voimakassuolaisia.  
 



 
 
 
 
 

  

Oululainen Reissumies Kaura on nyt tosi ohut, ja eväsleipä saa 
nyhtökalkkunatäytteen 
 
Ohut leipätyyppi kasvattaa suosiotaan rajusti Suomessa. Samalla 
kiinnostus kauraleipää kohtaan jatkaa kasvuaan.  
 
Oululainen Reissumies Tosi Ohut Kaura 5 kpl 210 g  
Uusi Oululainen Reissumies Tosi Ohut Kaura on ohut, sitkeä, 
repimällä halkaistu kaurapalaleipä. Uudessa Tosi Ohuessa viljan 
määrästä 30 % on täysjyväkauraa. Leipä on runsaskuituinen – siinä 
on kuitua 7,5 %. Tuote myydään kätevässä 5 kpl:n pakkauskoossa. 
Oululainen Reissumies Tosi Ohut on maidoton ja laktoositon. Se 
leivotaan Lahden leipomossa. Hyvää Suomesta -merkki. Kaupoissa 21.8. 
alkaen. 
 
Oululainen Reissumies Kaura Eväsleipä Nyhtökalkkuna 135 g 
Oululainen Reissumies Eväsleipä saa tuoteperheeseen uuden, 
kauraisen herkun, jonka täytteenä on nyhtökalkkuna, juusto, 
maustekurkku ja karkeasinappikastike. Se on markkinoiden 
ensimmäinen kaurasta tehty eväsleipä. Eväsleipä on laktoositon, 
ja se on valmistettu Suomessa. Kaupoissa 26.8. alkaen.  
 

Makeaa syyskuun pimeneviin iltoihin  
 
Fazer Makeat piirakat saavat rinnalleen uudistetut 
vuokapiiraat. Vuokapiiraat ovat nyt yhtenäiset kooltaan ja 
nimeämiseltään. Tuotteet ovat maidottomia ja laktoosittomia. 
Myös foliovuoat on vaihdettu ekologisempaan 
kartonkivuokaan.  
 
Fazer Mustikkasydän 320 g, Fazer Kuningatarsydän 320 g, Fazer  
Kirsikkasydän 320 g (joulun sesonkituote) 
Fazerin uudistetut vuokrapiiraat on leivottu herkullisella 
murotaikinalla, jonka väleistä paljastuu ihanan marjaisa 
hillo. Kaupoissa 21.8. alkaen. Maidoton ja laktoositon.  
 
Oululainen Pullava Uuniomenapitko 420 g  
Markkinoiden myydyin täytepitkojen tuoteperhe1 saa 
omenaisen kausimaun.  Kaupoissa rajoitetun ajan, 
21.8.2019–28.1.2020. Laktoositon. 
 



 
 
 
 
 

  
Tyrkisk Peber munkki tekee paluun 
 
Fazer Tyrkisk Peber munkki 111 g 
Fazer Tyrkisk Peber munkki tekee paluun suomalaisten 
pyynnöstä. Tyrkisk Peber on Halloween-sesonkiin täydellisesti 
sopiva musta kuorrutemunkki, jonka salmiakkinen ripote ja ärjy 
täyte tekevät siitä täydellisen Tyrkisk Peber -nautinnon. Tyrkisk 
Peber munkki on saatavilla vain rajoitetun ajan, 9.9.–2.11.2019. 
Laktoositon.  
 
Painokelpoiset tuotekuvat: 
 
www.fazergroup.com/pictures - Media_Press – Autumn 2019 Bakery Novelties 

 
Lisätiedot: 
 
Arjen Ihanat: 
Senior Marketing Manager, Kati Ijäs, kati.ijas@fazer.com, puh. 040 581 8444 
 
Oululainen Reissumies ja Oululainen Pullava:  
Senior Marketing Manager Ari Ahola, ari.ahola@fazer.com, puh. 040 715 0682 
 
Fazer makeat piirakat ja munkit: 
Senior Specialist, Brand and Portfolio, Jonna Huikuri, jonna.huikuri@fazer.com, puh. 
040 516 4786  
 
Fazer Leipomot Suomi viestintä:  
Director, Communications, Anniina Niemistö, anniina.niemisto@fazer.com, puh. 
040 674 4672 
 
 
Lähteet 
 
1 Nielsen panel track 

 
Fazer-konserni 

Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, hänen 
missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on merkitys: mahdollistaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään. 
Tänään se kiteytyy lupaukseemme: Northern Magic. Made Real. Tämän päivän 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. Fazerilla on toimintaa yhdeksässä maassa ja vientiä noin 40 
maahan. Menestyksemme takana vaikuttavat edelleen Karl Fazerin arvot, luovuus ja 
ennakkoluulottomuus. Ne näkyvät tuotteiden ja palvelun parhaassa laadussa, rakastetuissa 
brändeissä, ihmisten osaamisessa ja vastuullisessa tavassa toimia. Fazer-konsernin liikevaihto 
vuonna 2018 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer 
noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK 
Global Compactin periaatteisiin. 

Northern Magic. Made Real. 
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