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Fazerin kondiittorimestari Eero Paulamäki kansainvälisen 
World Chocolate Masters -kilpailun finaaliin 
 
 
Fazerin kondiittorimestari Eero Paulamäki valittiin torstaina 25.11.2021 
pidetyssä karsinnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden edustajaksi 
kansainvälisen World Chocolate Masters-kilpailun finaaliin. Finaali 
järjestetään lokakuussa 2022 Pariisissa. Paulamäki on ensimmäinen 
suomalainen finalisti kilpailun historiassa. 
 
World Chocolate Masters on maailman johtava suklaa-alan kilpailu, jossa 
mitataan paitsi suklaankäsittelyn teknisiä taitoja, myös luovuutta ja kykyä 
yhdistää nykytrendejä perinteisiin käsityötaitoihin. Kilpailu järjestettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2005 ja nyt järjestettävä kilpailu on järjestyksessä 
kahdeksas. Alueellisia karsintoja järjestetään ympäri maailmaa yhteensä 20 ja 
niiden kautta valitut finalistit kohtaavat Pariisissa lokakuussa 2022. Kilpailun 
teemana on Tomorrow, huominen, ja finaalissa eniten pisteitä saanut kilpailija 
saa itselleen World Chocolate Master -arvonimen.  
 
”Finaaliin pääsy on ollut pitkäaikainen unelmani ja olen ylpeä, että saan itseni 
lisäksi edustaa myös koko Fazeria. Omien kilpailutöideni teemana on ”Valitse 
huominen”. Se on aktiivinen muoto kaikille kilpailijoille annetusta yhteisestä 
teemasta ja inspiroi meitä tekemään konkreettisia tekoja huomisen eteen” 
legendaarisessa Kluuvikadun Fazer Caféssa työskentelevä Eero Paulamäki 
kertoo. ”Kilpailutöissäni voin näyttää, että perinteinen käsityötaito ja 
tulevaisuuden vastuullisen ruokatuotannon mahdollistava ruokateknologia 
voivat kulkea käsi kädessä. Karsinnassa tekemässäni konvehdissa on 
esimerkiksi käytetty kauramyllymme sivujakeesta valmistettua ksylitolia” Eero 
kertoo. 
 
Paulamäki valmisti yli kahdeksan tuntia kestäneessä karsinnassa neljä 
kilpailutyötä: suklaaveistoksen, leivoksen, vegaanisen snack-tuotteen ja 
konvehdin. Erikoisuutena kilpailutöissä olivat Fazerin omat raaka-aineet: 
kauraproteiini, Lahdessa kaurankuorista valmistettu ksylitoli ja Fazer 
Experience -vierailukeskuksen talvipuutarhassa kasvaneet inkivääri, kaneli ja 
kaakaohedelmä. Kaikki kilpailutyöt sisälsivät kauraa sen eri muodoissa.  
 
 
”Olemme riemuissamme Eeron menestyksestä ja uskomme, että finaalipaikka 
kirittää myös muuta organisaatiotamme rohkeaan luovuuteen. Kilpailutöissä 
näkynyt vastuullisuus ja uuden kehittäminen ovat vahvasti läsnä myös Fazerin 
suklaanvalmistuksessa. World Chocolate Masters-kilpailu on oiva paikka juhlia  
 



 
  
 
 
 
   

 
 
 
 
ensi vuonna 100 vuotta täyttävää Fazerin Sinistä” sanoo Fazer Makeisten 
toimitusjohtaja Markus Hellström.  
 
 
 
Lisätietoja 
 
https://www.worldchocolatemasters.com/ 
 
https://www.worldchocolatemasters.com/2022/nordics 
 
Liisa Eerola, viestintäjohtaja, Fazer Makeiset 
p 044 710 8860 liisa.eerola@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. 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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