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Fazerin alkuvuoden makeisuutuuksissa kutkuttavia 
yhdistelmiä ja vastuullisia valintoja  
 
Karl Fazer Popcorn yhdistää suolaista ja makeaa, Kismet ja Dumle 
aloittavat yhteisen tarinan ja Remix Hevix kattaa raskaamman 
herkkusetin. Lätkäfaneja puolestaan hemmotellaan kevään ajan 
Pantteri Hockey Mixillä. Vastuullisuus näkyy myös makeisissa: kaikki 
käyttämämme kaakao on vastuullista, valikoimasta löytyy lisää 
vegaanisia tuotteita ja pastilleja makeutetaan Fazerin kauraksylitolilla. 
 
 
Trendikäs Karl Fazer Popcorn 200 g 
 
Et ehkä tiennytkään, että Fazerin Sininen syntyi 
ystävänpalveluksesta vuonna 1922. Salainen resepti oli vastalahja 
Fazerin perheelle heidän autettuaan ystäväänsä — ja uniikki 
resepti on säilynyt muuttumattomana siitä saakka. Siksi 
haluamme lisätä kiltteyttä maailmaan pala palalta. 
 
Tammikuun uutuustuotteessa suomalaisten rakastama* aito Fazerin Sininen 
kohtaa hauskan, karamellisen popcornin – syntyy valloittava makean ja 
suolaisen yhdistelmä, Karl Fazer Popcorn. 
  
*) 87 % suomalaisista ovat käyttäneet Karl Fazer -sarjan tuotteita viimeisen vuoden aikana 
(Fazer Brand Tracking 07/2021) 
 
Tämä uutuus huomataan – Kismet Dumle 55 g 
 
Tästä alkaa toffeenmakuinen rakkaustarina, jota suomalaiset ovat 
odottaneet: Kismet ja Dumle ovat vastustamaton makuyhdistelmä! 
Herkullinen rapean kevyt vohveli kätkee sisäänsä tuttua 
toffeenmakuista täytettä kahdessa kerroksessa kuorrutettuna maitosuklaalla.  
 
  
Hevimpi setti: Remix Hevix 350 g 
 
We want more!  Onko suosikkisi ananaskorvatulppa, vaahtomainen 
hevihahmo vai kenties kirpeän hedelmäinen sähkökitara? Fazerin 
myydyin sekoitepussi Remix jysäyttää vuoden 2022 käyntiin isolla 
uutuudella, joka rokkaa suomalaisten rakastaman raskaan musiikin 
tahtiin. Remix Hevix on tehty jaettavaksi ja tarjoilee koko illan shown 
täynnä hauskoja hevimuotoja, raikkaita hedelmämakuja, salmiakkia ja lakritsia. 



 
 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
Ässä Hässäkkä 280 g tekee paluun! 
 
Toivottu retropussi vuodelta 2010 palaa! Fazerille tulevien 
kuluttajapalautteiden perusteella toivotuimpiin tuotteisiin kuuluva 
Ässä Hässäkkä palaa myyntiin 280 g pussissa, joka on täydellinen 
jaettuun hauskanpitoon! Pussista löytyvät alkuperäisestä Ässä 
Hässäkästä tutut yhdisteltävät muodot ja vahvat hedelmä-, lakritsi- ja 
salmiakkimaut.  
  
 
Pantteri Hockey Mix 280 g loikkaa kotikatsomoihin 
 
Pantteri karjahtaa kansallislajimme kunniaksi Limited Edition -pussilla, joka 
on myynnissä erätuotteena vain kuumimman sesongin ajan helmikuusta 
toukokuuhun. Virittäydy lätkähuumaan jääkiekkoteemaisilla karkeilla, 
joissa maistuvat uudet Pantteri-maut: meloni, banaani, mustaherukka, 
mansikka ja salmiakki-lakritsi.  
  
 
”Keltainen turkkari” Tyrkisk Peber Pepper Liquorice 120 g 
 
Tätä on toivottu: keltainen turkinpippuri saa oman pussin. Tyrkisk Peber 
Originalia miedomman, lakritsisen kuoren alta löytyy pippurista 
salmiakkijauhetta. Sopivan ärhäkkä makean ja suolaisen yhdistelmä! 
  
 
Ässä Mix ja Missä X-pussit muuttuvat vegaanisiksi 
 
Klassikot Ässä Mix ja Missä X vastaavat vegaanisten tuotteiden kovaan 
kysyntään: Ässä Mix ja Missä X -pussit ja irtokarkit muuttuvat vegaanisiksi. 
 

       
 
 
 



 
 
 
 

 
  

Makeus ksylitolista: sokerittomat pastilliuutuudet Tutti Frutti Chewy 
candy pastilles 40 g ja Tyrkisk Peber candy pastilles 40 g 
 
Kuluttajien toiveisiin* on vastattu: Kaikki karkkien hyvät puolet, mutta 
sokerittomana! Ikoniset karkkibrändit Tutti Frutti ja Tyrkisk Peber ovat nyt 
myös sokerittomia pastilleja. Pastillien rakeistettu pinta ja sitkeä sisus 
tekevät makuelämyksestä karkkimaisen. 
 
Tuotteet on makeutettu ksylitolilla ja  maltitolilla. Pastillit ovat myös 
vegaanisia, ja ne valmistetaan Suomessa, Lappeenrannan tehtaallamme. 
Sopiva, mukaan otettava pakkauskoko! 
  
*Lähde: Study of Xylitol by Nicoya n=1000, 11/2019 
 
  
Herkuttelijan uutuusboksi myynnissä alkaen 17.11.2021 
 

Kaikki Fazer-uutuudet kerralla? Kyllä kiitos! Se onnistuu tilaamalla Uutuusboksi 
Fazer Storesta https://fi.fazer.com/.  
 
 

Lisätietoja: 
 
Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin kello 8-16, media@fazer.com, puh. 040 6682 
998 
 
Liisa Eerola, viestintäjohtaja, Fazer Makeiset liisa.eerola@fazer.com 
 
Tuotepyynnöt kuvauksia varten: media@fazer.com 

www.fazergroup.com/fi/medialle - kuvapankki - Finland – Confectionery novelties, 
Spring 2022 

 
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. 

https://fi.fazer.com/
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