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Fazer Pro tarjoaa kevääseen herkullisia 
makunautintoja ja uusia ideoita 
 
Fazer Pro tarjoaa laadukkaita leipomotuotteita ammattilaisille. Fazer on 
suomalaisen maun asiantuntija ja tuntee erilaiset kuluttaja- sekä 
asiakastarpeet.  
 
Laadukkaiden ja herkullisten leipomotuotteiden lisäksi Fazer Pro auttaa 
asiakasta menestymään tuomalla valmiita ratkaisuja. Fazerin myynnin 
ammattilaisten lisäksi asiakkaidemme tukena on ammattilaisille suunnattu Fazer 
Pro -sivusto, joka sisältää hyödyllistä tietoa, inspiroivia vinkkejä ja 
markkinointimateriaalia. www.fazerpro.fi 
 
 
Oululainen RuisSata ruisleipä 18 x 300 g, ean 6413467215407 
 
Oululainen RuisSata ruisleipä on 100 % täysjyvärukiista leivottu 
ruisreikäleipä. Siinä on rapea kuori, kuohkea sisus ja herkullinen ulkonäkö 
– sopii erinomaisesti leipäpöytään ja täytettynä vitriiniin. Tuote on 
helppokäyttöinen: sulata tai paista. Se on lisäaineeton ja runsaskuituinen. 
Leivottu Suomessa suomalaiseen makuun. 
 
Kuvassa herkullinen nyhtöpossulla täytetty RuisSata –leipä. 

 
Fazer Alku -puurot 
 
Fazer Alku Sadonkorjuupuuro 10 kg ean 6413467215704 
Fazer Alku Maistuvampi kaurapuuro 10 kg ean 6413467215605 
Fazer Alku 3 kuidun puuro 10 kg ean 6413467215506 
 
Täysin uutta puurolautaselle. Oman myllymme suomalaiseen kauraan on 
yhdistetty uudenlaisia raaka-aineita: kurpitsan- ja pellavansiemeniä, 
myslihiutaleita ja ruiskuitua. Hyödynnä uusi puurotrendi ja lisää myyntiä. 
Puuroa voi tarjota aamiaisena, lounaana tai välipalana, paikan päällä 
nautittuna tai mukaan otettuna. Tarjoa kuluttajalle uudenlaisia tapoja 
nauttia puurosta erilaisten marjojen, hedelmien, soseiden ja makeiden 
kastikkeiden kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
Valmistaudu kevään sesonkeihin 
 
Fazer Talonpulla 48 x 75 g, ean 6413466013004 – Yhdellä nimikkeellä vaihtelua 
sesonkien valikoimaan!  
 
Valmiiksi nostatetun Fazer Talonpullan avulla saat helposti tarjolle eri sesonkeihin 
sopivat makeat herkut. Hyödynnä alkuvuoden juhlat kuten laskiainen, ystävänpäivä, 
pääsiäinen ja vappu. Sesonkiin sopivien leivonnaisten avulla pidät valikoimasi aina 
mielenkiintoisena. Leivottu Suomessa suomalaiseen makuun. 
 
 

 
 
 
Lisätietoja  
Antti Kuisma, Portfolio Director, Fazer Leipomot, puh. 050 330 8250 
Satu Ikäheimo, viestintäpäällikkö, Fazer-konserni, puh. 050 380 4996 
etunimi.sukunimi@fazer.com 
 
Painokelpoiset tuotekuvat  
www.fazergroup.com/pictures, ”Media_Press”, ”Fazer Pro novelties, Spring 2015”  
viestintäkoordinaattori Minnamari Mattila, p. 046 851 3552 
 
Mikäli et halua tiedotetta, ilmoitathan ystävällisesti sähköpostilla osoitteeseen: 
minnamari.mattila@fazer.com niin poistamme nimesi listaltamme.  
 
Fazer-konserni 
Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksituotteita 
sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja 
vientiä yli 40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Yrityksen menestys 
on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja 
palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen 
toimintatapaan. Fazer haluaa, että elämä maistuisi hyvältä joka päivä. Fazer-
konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli lähes 1,7 miljardia euroa ja yrityksessä 
työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä 
periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja UN Global Compactin 
periaatteisiin. 
  



 
  
 
 
 
   
 
Kun haluatte hyvää    


