
 
 
 
  
   Mediatiedote 
   8.8.2013 
  
Syksyllä herkutellaan ja leivotaan Fazerin 
uutuuksilla 
 
Syksy on aikaa, jolloin kukin hakee hetkiä tunnelmointiin iltojen 
pimetessä. Leivotaan ja herkutellaan perheen kesken. Odotetaan 
hiljalleen joulun saapumista. 
 
Fazer tuo syksyyn uusitulla logolla uudenlaisia tuotteita: muun 
muassa valkoista suklaata patukkasarjaan, hammasystävälliset 
purukumi- ja pastillituotteet unohtamatta leivontasarjaa, joka 
täydentyy 100 g:n raikkaalla sitruunan makuisella 
leivontasuklaalla.  
 
Uutuudet ovat saatavilla kaupoissa lokakuun alusta lähtien.  
 
 
Iloinen uutinen valkosuklaan ystäville  
Karl Fazer valkoinen suklaa, mansikka ja vadelma 37 g 
 
Valkoinen suklaapatukka on ainutlaatuinen uutuustuote Suomen 
markkinoilla. Tätä makua on kauan odotettu Fazerin 
suklaapatukkasarjaan, josta löytyy uutuuden lisäksi seitsemän 
herkullista makuvarianttia.  
 
Valkoisen suklaan makua täydentää tumma suklaapohja (47 %),  
jota punaiset marjat, makea mansikka ja lempeä vadelma raikastavat. 
 
 
Geisha ja Roosa nauha -kampanja 
 
Geisha on tänä vuonna Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanjan 
pääyhteistyökumppani. Fazerin klassikkotuote Geishalla on jo viides vuosi 
menossa Roosa nauha -varainkeräyskampanjassa ja tänä vuonna Geishan 
kampanjan teemana on antamisen ilo.  
 
Lokakuun aikana ostetuista Geisha-patukoista, Original tai Dark, lahjoitetaan 
kaksi senttiä Syöpäsäätiön Roosa nauha -rahastoon. Vuonna 2012 Fazerin 
lahjoittama summa Roosa nauha –rahastoon oli peräti 33.895 €. 
 
 
Makeaa ja suolaista 
Suffeli Sweet  & Salty Mix 140 g 
 
Suffeli Sweet & Salty Mix on täysin uusi sekoitteellinen suklaamakeispussi, joka 
sisältää kolme erilaista maitosuklaalla kuorrutettua tuotetta, yhden suolaisen ja 
kaksi makeaa vaihtoehtoa.  
 



 
  
 
 
 
   
 
Tästä pussista pitävät nuoret sekä vanhemmatkin ja se takuulla häviää hetkessä 
herkkusuihin. 
  
 
Marianne sai kaverin 
Marianne Café Mocha 220 g 
 
Marianne-klassikkoon tulee nyt uusi makuyhdistelmä, ihana 
suklainen kahviherkku.  Kauniin vaalean ruskean kuoren 
pehmeä kahvinmaku kätkee sisälleen suklaisen sydämen.  
 
 
Tummaa makua 
Dumle Smooth cocoa 40 g 
 
Dumle-patukkasarjan uusi tulokas on täyteläinen toffeeherkku tumman 
suklaan ja toffeen ystäville. Makunautinnon takaa patukan päällä oleva 
herkullinen tumma suklaa ja sisällä oleva pehmeän notkea tumma 
toffee. 
 
 
Jäätävän raikasta salmiakkia 
Xylimax Arctic Storm Salmiac mix täysksylitolipurukumi 80 g 
 
Xylimax on ainoa kotimainen purukumivaihtoehto ja sen avulla on 
hyvä tapa hoitaa hampaita - nappaa raikas pala täysksylitolia 
jokaisen aterian päälle. 
 
Uutuuspurukumissa maistuu jäänraikas vahva salmiakki kolmena 
erilaisena salmiakkimakuna: Salmiac Ice (valkoinen), Liquorice 
Freeze (harmaa), Pepper Salmiac (harmaa). 
 
 
Kätevästi rasiassa  
Xylimax Eucamenthol täysksylitolipastilli 38 g 
 
Vihdoinkin rakastettu kurkkupastilliklassikko, Eucamenthol,  
löytyy Xylimax-pastillisarjasta. Eucamentholin raikas maku 
on apu käheään kurkkuun, kuivaan suuhun ja hengityksen 
raikastamiseen. Pieni kätevä rasia kulkee autossa, käsilaukussa ja 
vaikkapa takin taskussa - aina kätevästi mukana menossa. 
 
Xylimax Eucamenthol on ainoa kotimainen, eniten ksylitolia pastillia kohden kaikista 
Suomessa markkinoilla olevista pastilleista sisältävä täysksylitolipastilli. 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
   
 
Suklaisen keittiön uutuus  
Fazer Lemon valkoinen leivontasuklaa 100 g 
 
Leivontasarjan ulkonäkö uudistuu syksyn aikana ja sarjaan tulee uusi 
raikas sitruunan makuinen valkoinen 100 g:n leivontasuklaa. 
 
Tällä uutuustuotteella saadaan leivonnassa yhdistymään helposti 
kirpeä ”sour” maku makean suklaan kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
Geisha nyt keksinä 
Geisha chocolate biscuit 100 g 
 
Geishan tarina alkoi jo yli 50 vuotta sitten leivoksesta. Nykyisin 
Geisha on yksi tunnetuimmista suklaabrändeistä ja Geisha-
patukka on Suomen kolmanneksi ostetuin suklaapatukka.  Nyt 
suklainen suosikki maistuu myös keksinä. Uusi Geisha-
suklaakeksi on täydellinen makuelämys hemmotteluhetkiin.  
 
Sydämenmuotoisessa ilmavassa marenkikeksissä on täytteenä pehmeän rapea 
hasselpähkinätäyte. Geisha-suklaakeksi on kuorrutettu maitosuklaalla ja koristeltu 
eleganteilla suklaaraidoilla. Pakkaus 100 g, pakkauksessa 12 keksiä.  
 
 
Marianne täytekeksi 345 g 
 
Nyt raikas Marianne-maku löytyy myös keksinä. Marianne täytekeksi 
on herkullinen yhdistelmä rapeaa kaakaokeksiä ja pehmeää 
Marianne-karkin makuista täytettä. Reilusti täytettä sisältävä 
Marianne-keksit sopivat nautittavaksi yksin tai yhdessä, 
kahvipöytään tai tuliaisiksi. Pakkaus 345 g, pakkauksessa 24 keksiä.  
 
Angry Birds 175 g  
 
Värikäs Angry Birds - keksi kaataa esteet tieltään. Pakkauksessa makuina 
mansikka (punainen lintu), sitruuna (keltainen lintu), vadelma 
(vaaleanpunainen lintu) sekä päärynä (possu). Lasten juhlien varma 
suosikkikeksi.  
 
 
 
 
 
Lisätietoja  



 
  
 
 
 
   
 
Karl Fazer: Senior Brand Manager Jonna Pelvo, Fazer Brands, Brand management & 
marketing, puh. 046 851 5911 
Geisha, Dumle, Marianne, Xylimax: Senior Brand Manager Kirsi Nordberg, Fazer Brands, 
Brand management & marketing, puh. 040 558 0526   
Suffeli, Suklainen Keittiö: Senior Brand Manager Aku Lipsanen, Fazer Brands Suomi,  
puh. 0400 259 860 
Keksit: Category & biscuit brand manager Riikka Junes, Fazer Brands Suomi 
puh. 040 581 9745 
viestintäpäällikkö Satu Ikäheimo, Fazer Brands Suomi, puh. 050 380 4996  
etunimi.sukunimi@fazer.com 
 
 
Painokelpoiset tuotekuvat  
www.fazer.fi/media, ”Media_Press”, ”Candy novelties, Autumn 2013”  
viestintäkoordinaattori Minnamari Mattila, p. 046 851 3552 
 
 
 
Fazer-konserni 
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksituotteita 
sekä ruokailu, ravintola- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa 
maassa ja vientiä yli 40 maahan. Yrityksen menestys on sen perustamisesta lähtien 
vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin 
brändeihin ja osaaviin ihmisiin. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä 
periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja UN Global Compactin 
periaatteisiin. Fazer-konserni toimii kahdella liiketoiminta-alueella. Fazer Brands on 
tunnettu maukkaista leipomotuotteista ja makeisista. Fazer Food Services tarjoaa 
hyvää ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluita sopimusruokailussa. Fazer-konsernin 
liikevaihto vuonna 2012 oli lähes 1,7 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 
000 henkeä. 
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