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Fazerin joulumakeiset ja keksit – omaan herkutteluun ja 
lahjaksi 
 
Fazerin makeisvalikoima on jouluna täynnä uutta ja perinteistä, omaan 
herkutteluun ja lahjaksi sopivaa. Pihlaja-klassikko ja Geisha Cappuccino 
ovat nyt saatavilla myös konvehtina, Vihreitä Kuulia puolestaan 
patukkana. Elegantti Fazermint on tyylikkäässä lahjarasiassa, ja Remix  
X-mas Choco virittää koko porukan joulutunnelmaan. Fazerin jouluherkut 
valmistetaan Vantaalla ja Lappeenrannassa.  
 
Joulu ja sen odotus ovat perinteitä täynnä, ja joistakin Fazerin tuotteista on 
tullut jopa joulun symboleita.* Yhdelle Vihreät Kuulat tuovat joulumielen, toisen 
joulukattaukseen kuuluu ehdottomasti Wiener nougat.  Joulutunnelmaa voi jo 
hyvissä ajoin herätellä laittamalla kääreellisiä konvehteja kulhoon tarjolle – ja 
mikä olisi mieluisampi joulunajan tuliainen kuin suosikkisuklaa tai -marmeladi 
kauniissa rasiassa? 

Jouluna herkuttelu on sallittua, ja kestosuosikkien lisäksi on mukava kokeilla 
uusia makuja. Fazerin makeisjoulu onkin jälleen täynnä uutta ja perinteistä, 
omaan herkutteluun ja lahjaksi sopivaa. Fazerin kaikista makeistuotteista 98 % 
valmistetaan Suomessa: suklaatuotteet Vantaan Fazerilassa sijaitsevassa 
tehtaassa ja muut makeiset Lappeenrannassa. 
 

* KOPLA, Joulun taika 2016 -tutkimus 

 
Klassikko uudessa muodossa: Pihlaja suklaakonvehteja 320 g 
 
Kettukarkkinakin tunnettu Pihlaja on valloittanut maullaan jo 
vuodesta 1895, ja se on pisimpään myynnissä ollut Fazerin 
tuote. Perinteet elävät ajassa ja uudistuvat pikkuhiljaa. Tuttu, 
pirteän hedelmäinen marmeladi on kuorrutettu Fazerin 
herkullisella tummalla suklaalla, joka taittaa marmeladin 
makeutta suussa sulavaksi, tasapainoiseksi 
makuelämykseksi. Uutuus, jota kaikki haluavat kokeilla!   
 
 



 
 
 
 
 

  

Hurmaava Geisha Cappuccino nyt konvehtina 
 

Alkuvuodesta patukkana ja levynä ihastuttanut Geisha 
Cappuccino on nyt saatavilla konvehtina kauniissa 270 g 
rasiassa. Tutussa hasselpähkinänougat-täytteessä maistuu 
ripaus cappuccinoa. Sopii mainiosti joulun tunnelmointiin ja 
lahjaksi.  

 

Fazermint uudessa tyylikkäässä lahjarasiassa 
 
Fazermint yhdistää raikkaan mintun ja ylellisen tumman 
suklaan hiveleväksi makunautinnoksi. Nyt tämä ajattoman 
elegantti herkku on saatavilla uudessa 270 g lahjarasiassa 
suosittujen Karl Fazer ja Geisha -rasioiden tapaan. Tyylikäs 
rasia sopii lahjaksi, ja päältä avattava pakkaus houkuttelee 
tarjoamaan tuttuja minttukonvehteja myös suoraan rasiasta.  
 

Vihreitä Kuulia -patukka joulun fiilistelyyn! 
 
Herkullinen tummasuklaakuorrutus kätkee sisäänsä Vihreän 
Kuulan makuista marmeladitäytettä. Tämä 18 g patukka sopii 
täydellisesti omaan herkutteluun ja joulun fiilistelyyn, mutta 
myös paketin päälle, joulupussiin tai -sukkaan, omatekoiseen  
kalenteriin tai vaikka joulukuusen koristeeksi.   

 
Remix X-mas Choco 400 g virittää joulutunnelmaan 
 
Tämä yhteisten hetkien joulusekoitus tarjoilee parhaimmat 
hedelmäkarkit ja suussa sulavimmat suklaakarkit. Hauskat 
jouluaiheiset hedelmäkarkit virittävät joulutunnelmaan täysin 
uusilla jouluisilla mauilla: päärynä, kirsikka-juustokakku, 
appelsiini-inkivääri ja omena-kaneli. Suklaan ystävien iloksi 
pussissa on kolme herkullista suklaakarkkia: suklainen 
vaahtokarkki, choco jelly ja tummasuklaanappi. Hauska 
joulutuliainen! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

Fazer Piparkakut leivotaan Suomessa  
 
Piparkakut kuuluvat suomalaisten jouluun ja mikä voisikaan 
olla piparia parempi joulun ajan tuliainen – paitsi ehkä 
suklaakuorrutteinen piparkakku! Piparkakut palaavat pienen 
tauon jälkeen Fazerin valikoimaan, nyt kokonaan uudessa 
muodossa. Piparkakut ovat ohuita ja juuri sopivankokoisia 
vaikka glögin kanssa nautittavaksi. Suklaapiparkakun 
kruunaa Fazerin herkullinen maitosuklaa.  
 
 
Jaffa Omena & kaneli 300 g - joulun ehdoton hittituote 
 
Suomalaisten suosikkikeksi Jaffa tunnelmoi jouluna omenan ja 
kanelin makuisena. 
Keksi sopii tarjolle glögin kanssa ja maistuu varmasti niillekin, jotka 
perinteiden sijaan toivovat joululta uusia makuja.  
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Lisätietoja 

Liisa Eerola, viestintäjohtaja, puh. +358 44 710 8860, liisa.eerola@fazer.com 

Fazerin mediapuhelin palvelee ma-pe klo 8-16 puh. +358 40 668 
2998, media@fazer.com 

 
Fazer-konserni 
Ruokaelämyksiin keskittyvänä yrityksenä Fazer mahdollistaa jokaiselle päivän 
parhaista hetkistä nauttimisen. Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa 
Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, hänen missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on 
merkitys: tuottaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään. Matkalla Kohti täydellisiä päiviä 
Fazer luo uusia makuja, perinteitä ja ruokaelämyksiä. Luottamalla vankkaan 
perintöönsä, kuluttajalähtöisyyteen ja innovaatioihin, Fazer kehittää tulevaisuuden 
vastuullisia ruokaratkaisuja. Haluamme ihmisten kokevan pohjoisen taian. 
Keskitymme kuluttajatuotteisiin. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä 
noin 40 maahan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 1,1 miljardia euroa ja 
yrityksessä työskentelee lähes 9 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan 
eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin 
periaatteisiin. 

Northern Magic. Made Real.    
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