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Fazer Pro tarjoaa kesäiset herkut 
 
Fazer Pron kesän tarjonta on laaja kattaus itse räätälöitäviä ja 
tuunattavia sekä vaihtoehtoisesti nopeasti tarjolle saatavia 
leipomotuotteita. Valikoimastamme löytyy tuotteet moneen tarpeeseen. 
Asiakkaidemme tukena ovat Fazerin myynnin ammattilaiset sekä 
ammattilaisille suunnattu Fazer Pro -sivusto www.fazerpro.fi 
 
 
 
Fazer Talon Kanelipullataikina ja Vaniljapullataikina  
– Helposti monipuolinen pullavalikoima 
 
Talon tuoteperhe kasvaa nyt valmiiksi täytetyillä pullataikina-aihioilla. Ne 
mahdollistavat tuotteiden räätälöinnin omannäköisiksi: valikoimaan saa helposti 
kymmeniä uniikkeja tuotteita vitriiniin, kokoustarjoiluihin ja mukaan otettavaksi. 
Taikinat ovat laktoosittomia. Makuina kaneli ja vanhan ajan vanilja. 
 
Fazer Talon Kanelipullataikina 16 x 460 g ean 6413467233395 
Fazer Talon Vaniljapullataikina 16 x 430 g ean 6413467233494 

 
 
 

Fazer Kypsä Iso Kanelipuusti – odotettu sulatettava Fazer-uutuus 
 
Fazer Kypsä Iso Kanelipuusti on Suomessa leivottu suomalaiseen makuun. Se 
on komean kokoinen ja mehevä. Tuote on helppokäyttöinen. Sen voi tarjota 
sulatettuna tai halutessaan myyntipisteeseen saa houkuttelevan pullan tuoksun 
käyttämällä puustit uunissa. Tuote on laktoositon. 
 
Fazer Kypsä Iso Kanelipuusti 32 x 100 g ean 6413467233500 
 
Fazer Croissant kolmiosämpylä – uudenlainen, näyttävä vaihtoehto 
vitriiniin 
 
Fazer Croissant kolmiosämpylä on houkuttelevan näköinen croissanttaikinasta 
valmistettu, kolmionmuotoinen lehtevä sämpylä. Tuotteessa yhdistyvät 
croissantin rapea lehtevyys ja sämpylän pehmeys ja mehevyys. Täytteet 
näkyvät hienosti kolmionmuotoisesta sämpylästä ja se sopii sekä suolaisille että 
makeille täytteille. Vähälaktoosinen. Suolapitoisuus 1,2 %. 
 
Fazer Croissant kolmiosämpylä 50 x 100 g ean 6413467234507 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
   
 
Fazer Maitosuklaacroissant – uutta Suomessa 
 
Tämä herkullinen uutuus sopii täydellisesti maitosuklaata rakastaville 
suomalaisille. Makuelämyksen viimeistelevät suussa sulavat suklaahiput. 
 
Fazer Maitosuklaacroissant 48 x 90 g ean 6413467234606 
 
 
Tuoteuudistukset 
 
Fazer Dallaspulla – suomalaisten suosikkipulla on nyt entistäkin pehmeämpi 
 
Fazer Dallaspullan taikinan reseptiä on kehitetty ja se säilyy tuoreempana ja 
pehmeämpänä pidempään. Muutoksella ei ole vaikutusta ean-koodiin. 
 
Fazer Dallaspulla 80 x 97 g ean 6411402383600 
 
Fazer Omenakanelikampa – Suomen myydyin omenawiener uudistuu 
 
Uudistuksessa tuotteen nimi ja ean-koodi muuttuvat. Tuote on nyt helpompi paistaa 
– ripote ja taikina paistuvat kauniimmin. Ripote muuttuu krokantiksi. Pakkauskoko 
päivittyy ja sisältä löytyvät kätevät 12 kappaleen peltivakiolliset sisäpussit. 
 
Fazer Omenakanelikampa 48 x 130 g ean 6413467234903 
 
 
Lisätietoja  
Brand Coordinator Jonna Huikuri, Fazer Leipomo, puh. 040 516 4786 
etunimi.sukunimi@fazer.com 
 
viestintäpäällikkö Satu Ikäheimo, Fazer, puh. 050 380 4996 
etunimi.sukunimi@fazer.com 
 
Painokelpoiset tuotekuvat  
www.fazergroup.com/pictures, ”Media_Press”, ”Fazer Pro novelties, Summer 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    


