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Fazerin kesäiset makeisuutuudet 
 
Fazer hemmottelee herkkusuita kesän makeisuutuuksillaan. Karl Fazer 
Vadelmajogurttia saa nyt levynä ja Geisha hurmaa rapeana Crunchy-
patukkana. Kesän aurinkoisin konvehti on ehdottomasti Karl Fazer Mango-
jogurtti! Tutti Frutti täyttää 100 vuotta, joten kesä on täynnä myös Tutti 
Frutti -kivaa suklaan, karkin ja lakritsin muodoissa. Kesäfiilistä nostattavat 
muun muassa vegaaniset Tutti Frutti Sunny Fruits -karkkipussi ja Tutti 
Frutti -täytelakritsipussi. Uutuudet tulevat kauppoihin toukokuun alussa, 
mutta Fazer Storesta Uutuusboksin voi tilata jo huhtikuussa. Fazerin 
kanavia kannattaa seurata erityisellä tarkkuudella torstaina 1.4.2021, kun 
julkaisemme uuden, kutkuttavan kaupallisen yhteistyön.  
 
 
Karl Fazer Vadelmajogurtti nyt levymuodossa 
 
Tätä levyuutuutta on toivottu jo vuosia: Karl Fazer -patukkasarjan 
suosituimman makupatukan saa toukokuusta alkaen myös levynä! 
Karl Fazer Vadelmajogurtti 121 g -levy lanseerataan viime vuonna 
uudistettuun 121 g -sarjaan Geishan, Pätkiksen ja Fazerinan 
seuraksi, ja se kääritään uuden Sinisen designlinjan mukaiseen 
kääreeseen. Tuotteessa yhdistyy Fazerin Sininen maitosuklaa ja 
pehmeän samettinen vadelmajogurttitäyte. Tätä herkkua on vaikea vastustaa! 
 
Karl Fazer Tutti Frutti 200 g palaa kesän ajaksi! 
 
Suosikkibrändi Tutti Frutti täyttää 100 vuotta! Sen kunniaksi 
suomalaisten rakastama aito Fazerin Sininen kohtaa jälleen 
Fazerin suosituimman karkkibrändin, kun Karl Fazer Tutti Frutti 
200 g palaa kesäksi valikoimaan. Myynnissä toukokuusta 
syyskuuhun.  
 
 
Hurmaavan rapea Geisha Crunchy 50 g 
 
Nyt myös suussasulava Geisha on saatavilla hurmaavan rapeana 
patukkaherkkuna, kun suosittu Crunchy-sarja saa uuden jäsenen. 
Geisha Crunchyn pehmeä maitosuklaa kätkee sisäänsä kaksi 
erilaista hasselpähkinänougat-täytettä ja rapeita riisimuroja. Tästä 
kahden palan patukasta riittää nautittavaa, ja se taltuttaa varmasti 
isommankin makean nälän. Pysähdy hetkeksi, keskity hyvään ja nauti!  
 



 
 
 
 
 

 

Karl Fazer Mangojogurtti, kesän aurinkoisin konvehti  
 
Karl Fazer Mangojogurtti -konvehdeissa pehmeä 
maitosuklaa kietoo sisäänsä raikasta 
mangojogurttitäytettä. Pirteä 270 gramman rasia ihastuttaa 
lahjana ja kesän rennoissa juhlahetkissä. Tämä suklainen 
mangojogurttiherkku tuo aurinkoa jopa sadepäivään! Saatavilla 
vain rajoitetun ajan. 
 
Snäkkäilyyn Karl Fazer Thins Hasselpähkinä Suolacrisp 
 
Karl Fazer Thins -sarja on uudentyyppistä herkuttelua, jossa herkullisen 
hienon ohuiden “lastujen” joukossa on herkullisia makuyhdistelmiä. Nyt 
snäkkäiltävinä suupaloina saa myös suomalaisten rakastamaa 
hasselpähkinää rapealla crispillä ja suolaripauksella. Karl Fazer Thins 
Hasselpähkinä Suolacrisp 90 g upeassa uudessa Karl Fazer -designissa 
houkuttelee herkuttelemaan toukokuusta alkaen.  
 
Kesäfiilikseen Tutti Frutti Sunny Fruits 325 g 
 

Piristä päivääsi aurinkoisella karkkipussilla! Tutti Frutti 
Sunny Fruits on pirteä sekoitus raikkaita hedelmä- ja 
marjamakuja: omenaa, karviaismarjaa, persikkaa, 
vadelmaa, appelsiinia, päärynää, sitruunaa ja mansikkaa. 
Ihana hedelmäkarkki on luontaisilla väreillä valmistettu, 
gelatiiniton ja vegaaninen. Raikkaan makunsa se saa 
luontaisista aromeista. Kesän suosikkimaut karkkipussissa 
– luonnollisesti! 
 

 
Tutti Frutti Filled Liquorice 120 g pussi 
 
Tutti Frutti ja lakritsi yhdistyivät hedelmäisen lakritsaiseksi pussiksi, joka 
sisältää kahta erilaista sokeroitua Tutti Frutti -täytelakritsia, hedelmän-
makuista ja sitruunaa. Tuote on vegaaninen ja sisältää vain luonnollisia 
aromeja ja väriaineita. 
 

 
Kesä on laitettu taas pussiin:  
Remix Summer Carnival 500 g 
 
Remixin räväkkä kesäpussi on täydellinen herkkusekoitus, 
josta riittää jaettavaa isommallekin porukalle! Makuina 
mansikka-omena, mansikka-toffee, kiivi, kirsikka, Jaffa, 
cola, ananas, mango, lakritsi ja suklaa. Saatavana kesä-
elokuussa. 



 
 
 
 
 

 

Ässien ässät samassa pussissa – Ässä All Stars 500 g 
 
Ässä All Stars miksaa Ässä-tuoteperheen parhaimmat karkit 
mahtavaan 500g karkkipussiin! Tässä pussissa herkkuhetkiä 
tarjoavat Ässä Chocon herkullinen suklaakarkki, Ässä Mixin 
salmiakki- ja hedelmäkarkit, hedelmäiset Ässä Ruuvit ja Missä X -
kirpeät hedelmäkarkit.  
 
 
Kesäinen sesonkimaku Dumle Tutti Frutti Seasonal 220 g 

 
Myös Dumle innostuu juhlimaan Tutti Frutin 100-
vuotistaivalta, ja maustaa tutun maitosuklaakuorrut-
teisen Dumle-toffeen aurinkoisen iloisella ja herkullisella 
Tutti Frutti -maulla. Kaupoissa rajoitetun ajan.  
 
 
 

 
Kaikki herkut yhdellä tilauksella: Fazer Uutuusboksi kesä 2021 
 
Fazer Uutuusboxista herkuttelija saa kätevästi 
kiinnostavimmat Fazerin makeis- ja keksiuutuudet 
yhdellä tilauksella Fazer Storesta: https://fi.fazer.com/ 
Fazer Uutuusboxi sisältää seuraavat tuotteet:  

• Karl Fazer Vadelmajogurtti 121 g 
• 2 x Geisha Soft & Crunchy -patukka 
• Dumle Seasonal taste 220 g  
• Tutti Frutti Summer Fruits 325 g 
• Tutti Frutti filled liquorice120 g 
• Jaffa Ässä Mix 300 g 
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Lisätietoja 

Fazerin mediapuhelin palvelee ma-pe klo 8-16 puh. +358 40 668 2998,  
media@fazer.com 
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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. Toteuttaakseen visionsa 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 2020 oli 1,1 miljardia 
euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 8 500 henkeä. Fazer noudattaa 
liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK 
Global Compactin periaatteisiin. 

Northern Magic. Made Real. 
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