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Uudenlainen kauratuote - Fazer Alku Kauraöljy  
 
Fazer Alku Kauraöljy on täysin uudenlainen, suomalaisesta kaurasta valmistettu kauratuote. 
Tyylikkääseen 250 ml:n lasipulloon pakattuun kauraöljyyn on uutettu kauran parhaat osat ja 
sitä on saatavana kahtena makuvarianttina: maustamaton ja sitruuna. Uutuudet ovat 
kaupoissa marraskuussa 2019.  

 
 
Fazerilla kauraan suhtaudutaan intohimoisesti. Täyteläinen ja aromikas Fazer Alku Kauraöljy 
uutuus on valmistettu 100 % suomalaisesta kaurasta, ilman lisäaineita.  
 
Lahdessa sijaitseva Fazerin Mylly on edelläkävijä innovatiivisten kauratuotteiden 
kehittämisessä.  “Fazer Alku tuoteperhe on koostunut herkullisista aamiais- ja 
välipalatuotteista, kuten puuroista, muroista, ja mysleistä. Nyt haluamme tarjota kuluttajalle 
täysin uudenlaisen kauratuotteen - kauraöljyn, joka sopii erityisesti salaatteihin ja esimerkiksi 
pasta-annosten viimeistelyyn”, kertoo Jenni Jaakkola, Fazer Alku kategoriapäällikkö.  
 
Kaura on ravitsemuksellisesti ainutlaatuista. Hyvälaatuisen proteiinin ja liukoisen kuidun 
lisäksi kaura sisältää muita viljoja enemmän rasvaa, yhteensä noin 7 prosenttia. Fazer Alku 
Kauraöljy sisältää monityydyttymättömiä rasvahappoja noin 40 % sen rasvahapoista ja 
runsaasti E-vitamiinia.  
 
Foodwestin toteuttamassa tuoreessa kuluttajatutkimuksessa kauraöljyn ulkonäköä ja makua 
kiiteltiin: peräti 92 prosenttia kuluttajista piti tuotetta houkuttelevana ja kaksi kolmasosaa 
vastaajista olivat halukkaita ostamaan sitä.  
 
Fazer Alku Kauraöljyssä on pehmeä ja täyteläinen kauran maku. Sillä voi viimeistellä pastan 
ja maustaa salaatin. Se sopii myös muuhun ruuanvalmistukseen, leivontaan ja 
paistamiseen.  
 
Uutuustuote löytyy kauppojen öljyhyllystä ja se on kaupoissa marraskuussa 2019. Fazer 
Alku Kauraöljy säilyy huoneenlämmössä, mutta avaamisen jälkeen sitä suositellaan 
säilyttämään viileässä ja valolta suojattuna muiden erikoisöljyjen tapaan.  
 

 



 
  
 
 
 
   

 

 
 
 
Fazer Alku Kauraöljy, 250 ml 
 
Kokeile kastaa leipää tai mausta. Lisää pastaan tai pitsan päälle oliiviöljyn tapaan. 
Viimeistelyn lisäksi myös käyttää Fazer Alku Kauraöljyä ruuanvalmistukseen, leivontaan ja 
paistamiseen. 
 

Fazer Alku Kauraöljy & sitruuna, 250 ml  
 
Sitruunalla maustettu kauraöljy toimii erityisen hyvin salaatin viimeistelyssä, sitruunaisessa 
pastassa tai vaalean kalan kanssa.  
 
 

Lisätietoja: 
 
Jenni Jaakkola, kategoriapäällikkö, Fazer ALKU -tuotteet, Fazer Lifestyle Foods, 
jenni.jaakkola@fazer.com , puh. 040 579 0118 
 
Taina-Lampela Helin, viestintäpäällikkö, Fazer-konserni, taina.lampela-helin@fazer.com, 
puh. 040 668 4600 
 
Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8-16, puh. 040 6682 998 ja osoitteessa 
media@fazer.com  
 

Fazer ALKU -verkkosivut: 
https://www.fazer.fi/tuotteet-ja-asiakaspalvelu/tuotemerkit/alku/ 
 
Painokelpoiset tuotekuvat: 
www.fazergroup.com/pictures - 
Media_Press - Fazer_ALKU_Novelties_November_2019 
 
 

Voit seurata Fazer Alku -postauksia sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja 
Instagramissa hashtageilla #FazerAlku 
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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. 

 


