
Fazer vann Star Act Award 2020 för innovativ xylitol-tillverkning
Fazer har tilldelats det finska priset ´Star Act Award´ 2020 (Tähtiteko) och därmed fått ett erkännande för sin strategi om
innovativ tillverkning av xylitol från havreskal. Bakom priset står det finska förbundet för Mat- och dryckesindustrin och Fazer
mottog priset i Helsingfors den 27 november. Även det Svenska Livsmedelspriset 2020 gick till Fazer för den nytänkande och
hållbara produkten Havreris.

Innovation är nyckelfaktorer i Fazers strategi och framtida resa. Enligt juryn för Mat- och dryckesindustrins motivering är Fazers xylitol ett
förträffligt exempel på finsk innovationsförmåga och cirkulär ekonomi, som därtill kombinerar stor exportpotential med konsumenternas
växande efterfrågan på hälsosammare alternativ. Som sötningsmedel erbjuder xylitol en mängd möjligheter för produktutveckling.
Efterfrågan ökar snabbt och xylitol av havreskal förväntas väcka globalt intresse. Uppskattningsvis kommer merparten av all xylitol i
framtiden att exporteras för bruk i konfektyr-, kosmetik- och läkemedelsindustrier.

”Det är glädjande att se våra havreinnovationer som belyser hur motiverade och nyskapande Fazers medarbetare är. Jag vill gratulera alla
i teamen för dessa två fina nordiska priser! Hur vi odlar, producerar och konsumerar mat har stor inverkan på miljö, samhälle och
välmående. Innovationer bidrar till ett globalt matsystem som är produktivare, mer hållbart och hälsosammare. Hållbarhet har en central
roll i Fazers strategi och innovationer som stöder cirkulär ekonomi, som xylitol av havreskal, visar matindustrins framtida riktning”, säger
Mats Liedholm, VD för Fazer Sverige och Fazer Lifestyle Foods, affärsområde med fokus på växtbaserad mat.

Även det svenska Livsmedelspriset 2020 gick till Fazer

Xylitol av havreskal är inte Fazers enda havreinnovation. Tidigare i november utsågs Fazer till vinnare av det Svenska Livsmedelspriset
2020 för sin innovativa produkt Havreris. Den unika havrenyheten är mer näringsrik och orsakar betydligt mindre klimatavtryck än vitt ris
från Asien. Enligt juryns för Svenska Livsmedelsprisets motivering är Fazers innovation en inspiration för hela branschen.

Havreris har fått ett gott välkomnande av konsumenter i Sverige och lanseras nu även i övriga Norden.

Fazer först med industriell tillverkning av xylitol av havreskal

Fazers xylitol tillverkas av havreskal, som är en sidoprodukt i havrekvarnprocessen. Tillverkningen påbörjas våren 2021 och fabriken ligger
intill Fazers kvarn i Lahtis, Finland, och är den första så kallat bakåt fullt integrerade xylitolfabriken. I tillverkningen nyttjas toppmodern
teknologi. Den totala investeringen i xylitolfabriken uppgår till 50 miljoner euro kommer ytterligare att stärka Fazers position som
föregångare inom växtbaserade produkter.

Mer om Star Act Award

Vinnaren Fazer utsågs bland sex finalister. Enligt juryn exemplifierade samtliga finalister mat- och dryckesindustrins förmåga att förnya sig,
växa och skapa innovationer. Syftet med tävlingen är att öka medvetenheten om den finska mat- och dryckesindustrin och belysa det
mångsidiga kunnandet i branschen och dess förmåga till nytänkande. Star Act Award 2020 arrangeras av det finska förbundet för Mat- och
Dryckesindustrin.

Fazer tror på att göra gott och donerar hela prissumman om 10 000 euro till den finska välgörenhetsorganisationen Julträdet som arbetar
till förmån för behövande familjer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christine Kullgren, kommunikationsdirektör Fazer Sverige, 0730-623213, christine.kullgren@fazer.com 
Mats Liedholm, VD Fazer Sverige, 0722-114085, mats.liedholm@fazer.com
 

Fazer-koncernen

Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med missionen att
skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. I sin strävan För perfekta dagar, formar Fazer
framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. Förankrade i vårt unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter, fokuserar vi på innovationer för att skapa
hållbara matlösningar för framtiden. Vi vill att människorna skall uppleva den nordiska magi vi skapar. Fazer fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter, har
verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2019 uppgick till 1,1 miljarder euro och antalet anställda till närmare 9 000.
Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact.
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