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Fazerin keksiuutuudet – Kesä on keksien! 
 
Suomalaisista 89 % sanoo kesäisten herkkujen syömisen olevan tärkeä 
osa kesästä nauttimista*. Kesä onkin mitä mainiointa keksiherkuttelun 
aikaa! Tänä kesänä Suomen suosituin keksi, Domino, ihastuttaa paitsi 
dynaamisella ja entistä herkullisemmalla pakkausdesignilla myös toinen 
toistaan houkuttelevimmilla uutuuksilla, kuten Domino Mansikalla ja 
Domino Pear Smoothiella. Fasupala ja Fazerina hurmaavat yhdessä ja 
Jaffa Ässä on uusi koko perheen suosikki. Uutuudet ovat kaupoissa huhti- 
ja toukokuusta alkaen. 
 
*Pentagon Insight, Kesätutkimus 2019 
 
 
Kesäfiilikseen raikas Domino Pear Smoothie 
 
Domino Originalin rinnalle tuodaan energisen raikas 
Domino Pear Smoothie 175 g. Mukavasti päärynälle 
maistuva keksi saa värinsä luonnosta ja sopii myös 
vegaaneille. Sopivan kokoinen pakkaus pieneenkin 
talouteen. Kaupoissa huhtikuussa. 
  
 
Domino Mansikka tuo kesän keksihyllyyn 

 
Domino 350 g -makusarjaa täydentää huhtikuusta alkaen 
koko perheelle maistuva Domino Mansikka 350 g. 
Kesäisessä täytteessä on mansikkaa ja aito mansikan 
maku. Kokeile kesätarjoilujen kakuissa ja jälkiruuissa!  
  

 
 
Domino Party Mix on juhlapöydän takuuhitti 
 
Domino Party Mix 525 g sopii jaettavaksi ja on juhlien varma valinta, 
sillä se sisältää suosituimmat Domino-maut, Vaniljan ja Mariannen 
sekä uutena Mansikan. Tästä pakkauksesta löytyy sopiva maku 
jokaiselle. Saatavilla huhtikuussa.   



 
 
 
 
 
  

Kesäihmisen suosikki – Domino Kesälajitelma 
  
Klassikkokeksin suosikkilajitelma tarjoaa kolme kesämakua 
mukaviin yhteisiin hetkiin: Kinuski, Sitruunajogurtti ja Vanilja. 
Kesäkassista löytyy suosikki jokaiselle kesäfiilistelijälle! 
Kaupoissa toukokuusta alkaen. 
  
 
 

 
Makeismaku keksihyllyyn – Jaffa Ässä 
 
Makeismaut saavat Jaffa-keksin syttymään, ja kesän uutuus 
onkin koko perheelle maistuva Jaffa Ässä 300 g. Tämä 
kesämaku on saatavilla kaupoista huhtikuusta alkaen. 
  
 

Fasupala ja Fazerina hurmaavat nyt yhdessä 
 
Suklaanystävien suosikki Fazerina hyppää Fasupalan kanssa 
samaan pussiin, ja tuloksena on niiiin herkullinen 
suklaavohveli. Fasupala Fazerina 215 g on kaupoissa 
herkkusuiden ilona huhtikuussa. 
  
 
 

 
Ei kesää ilman Fazer Kesäkassia 
 
Fazer Kesäkassista löydät kolme suosikkikeksiä: Jaffa Appelsiini 
150 g, Jyväshyvä Kaurakeksi 175 g ja Domino Original 175 g. 
Lahjamainen pakkaus sopii tuliaiseksi, mökille, vierasvaraksi ja 
kesäjuhliin! Kaupoissa toukokuussa. 
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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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