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Uusi vuosi ja vanhojen klassikkojen uudet kujeet – Fazerin 
alkuvuoden makeisuutuudet 
 
Vuoden alussa tekee usein mieli uudistua; raikastaa ulkoasua tai aloittaa 
uusi harrastus. Fazerin klassikkokaramellit Pihlaja, Kiss Kiss ja Islanti 
tekevät tammikuussa 2020 vähän isomman muodonmuutoksen ja 
hyppäävät uusiin muotoihin hedelmämakeisina. Perinteisestä 
klassikoista pitävien ei tarvitse huolestua – makeiset säilyvät 
valikoimassa myös alkuperäisessä muodossaan. Suklaan ystäviä 
hemmotellaan uudella kokonaisia hasselpähkinöitä sisältävällä 
suklaalevyllä ja Fazer Geisha saa cappuccinolta maistuvan special 
edition -makuversion. Herkullista uutta vuotta! 
 
 
Pihlaja Kettu 180 g 
 
Fazerin vanhin makeinen Pihlaja vuodelta 1895 on saanut uuden, 
hauskan muodon. Sokeroidut ketunpään muotoiset hedelmäiset karkit 
maistuvat aivan samalta kuin tuttu Pihlaja-marmeladi!  
 
Vegaaniset Kettukarkit ovat gelatiinittomia ja ne on valmistettu luontaisilla 
väreillä. 
 
Fazerin parhaimmat klassikot heräävät henkiin herkullisina 
vegaanisina irtokarkkeina 
 
Fazer tuo taikaa irtokarkkihyllyyn hauskoilla uutuuksilla, nostalgisilla 
brändeillä ja historiallisella karkkiperinnöllä. Perinteiset Fazer-suosikit Kiss 
Kiss, Islanti ja Pantteri ovat saaneet uuden muodon irtokarkkina. Uutuuksien 
ohella alkuperäiset kääreelliset makeiset pysyvät luonnollisesti valikoimassa.  
 
Fazer Kiss Kiss 
Leikkisät kissan muotoiset karkit sisältävät Kiss Kiss -karkin tuttua toffeen 
makua. 
 
Fazer Islanti Jääkarhu 
Jääkarhun muotoiset karkit sisältävät aitoa, Fazerin Parhain-sekoituksesta 
tutun Islanti-karkin aromia. 
  
Karl Fazer  
Kokonainen hasselpähkinä, tumma suklaa 200 g 
 
Karl Fazer levysarja laajenee uudella tyylikkäällä tummaa suklaata sisältävällä 
versiolla. Tässä herkuttelijoiden toivomassa suklaalevyssä yhdistyy Fazerin 



 
  
 
 
 
   

 
kahden myydyimmän makulevyn ainekset: tumma suklaa 
(47%) ja kokonaiset hasselpähkinät.  
 
Fazer Geisha Touch of Cappuccino 121 g / 37 g 
 
Tutussa hasselpähkinänougat-täytteessä maistuu hennon pehmeä 
cappuccino. Kahvilla maustettu suklaa on Fazerilta usein toivottu 
makuvariantti. Geisha Cappuccino on saatavilla sekä levynä että 
patukkana, niin jaettavaksi kuin omaan herkutteluhetkeen.  
  
Makeasti suolainen Suffeli Salty Snacks 160 g 
 
Rapean suolainen maissipuffi kohtaa Fazerin maitosuklaan uudessa 
Suffeli Salty Snacks-pussissa. Täydellinen makeasti suolainen 
yhdistelmä.  
Sopiva ei-niin-makea naposteltava itselle tai jaettavaksi 
 
Tyrkisk Peber Soft & Salty 120 g 
 
Pehmeän mehevä vegaaninen salmiakkiuutuus! Suutuntumaltaan 
mutusteltava, sokeroitu täytelakupala suolaisen salmiakin nälkään. 
Maku on sopivan tulinen myös herkemmille makuhermoille.  
 
Muumit juhlivat syntymäpäivää! 
 
Muumit juhlivat 75-vuotista taivaltaan vuonna 2020 ja juhlavuosi 
näkyy myös Fazerin tuotteissa. Fazer osallistuu Muumien 2020 
#MEIDÄNMERI-kampanjaan Itämeren suojelun ja merikulttuurin 
hyväksi lahjoittamalla John Nurmisen Säätiölle. Lisätietoa 
kampanjasta www.meidanmeri.fi. Kampanjassa on mukana 
neljä Fazerin Moomin-tuotetta, joista kaksi on uutuuksia.  
 
Xylimax Moomin mustikka-vanilja pastilli 55 g 
Xylimax Moomin mansikka purukumi 38 g 
 
Muistathan kierrättää! 
 
Kaikki Fazerin tyhjät makeis- ja suklaapakkaukset voidaan lajitella 
hyötykäyttöön kartonkina, metallina tai muovina. Nyt pakkausten 
lajittelu on entistä helpompaa, sillä päivitämme kaikkiin pakkauksiin 
selkeän lajitteluohjeen. Lue lisää: 
https://www.fazergroup.com/fi/settings/cision-news/?id=3491431 
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Lisätiedot: 
 
Kuvat:   
www.fazergroup.com medialle – kuvapankki – media_press – Makeisuutuudet kevät 2020 
 
Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8–16, puh. 040 668 2998, media@fazer.com 
 
Liisa Eerola, viestintäjohtaja, Fazer Makeiset, puh. +358 44 710 8860  
Fazerin sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com 
 
 
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. 


