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Klassiskt fullkornsrågbröd fyller 70 år – över en halv miljard 
Oululainen Efterugnsbröd har bakats  
 
Oululainen Efterugnsbröd har bakats enligt samma recept alltsedan 1947. 
I år fyller brödklassikern 70 år och är en av Fazers Finland 100-produkter. 
Jubileumsåret till ära får Oululainen Efterugnsbröd nya mörka och något 
söta Efterugnsbit vid sin sida: nyheten Oululainen Jubileum Efterugnsbit 
lanseras i butikerna i februari 2017.  
 

Uppfinningsrik bagare   
 

Oululainen Efterugnsbröd skapades på Oululainens bageri under 
efterkrigstiden då det rådde brist på livsmedel. Bagerimedarbetaren Anne 
Kaitanen hade lagt hålkakor i ugnen för att grädda dem i eftervärmen och på 
så sätt utnyttja all energi. Resultatet av den långa gräddningen i låg temperatur 
var ett efterugnsbröd med kraftig smak och mörk skorpa. Denna ursprungliga 
hålkaka har under 70 års tid sålt i över en halv miljard exemplar. 
 

Råvaran är 100 % inhemsk råg  
 

Orsakerna till Oululainen Efterugnsbröds popularitet är lika entydiga som 
brödet självt: äkta tavastländsk surdeg, rejäla råvaror, lång gräddning och 
100 % inhemsk råg. Oululainen Efterugnsbröd är det första rågbrödet med 
100 % inhemsk råg som säljs i riksomfattande skala i Finland. Oululainen 
Efterugnsbröd bakas på Fazers bageri i Lahtis.  
 

År 2016 utsåg finländarna varumärket Oululainen till det tredje mest hållbara 
varumärket i Finland. (Källa: undersökningen Sustainable Brand Index 2016)  
 
Produktinformation: 
 

Oululainen Jubileum Efterugnsbit 330 g, 6 st. 
• Efterugnsbröd med en kraftig smak av råg och en aning sötma från 

rågmalt 
• Ingredienser: fullkornsrågmjöl, vatten, rågmaltextrakt, jäst och salt 
• Lättanvänt, portionsbitar à 55 g 
• Fiberrikt, 17 % 
• Utan tillsatsämnen 
• Bakat i Finland av 100 % finländsk råg 
• Produkten har Gott från Finland-svanmärket 



 
  
 
 
 
   

 
 

Mer information:  
Laura Siltanen, Senior Brand and Portfolio Manager/Oululainen, Fazer Bageri 
Finland, laura.siltanen@fazer.com, tfn  040 777 28 17  
 

Taina Lampela-Helin, informatör, Fazer-koncernen, taina.lampela-
helin@fazer.com, tfn 040 668 46 00 
 
 
Fazer-koncernen  
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och 
spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen 
verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers mission är att skapa 
smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa 
kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och 
företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. I år firar Fazer sitt 125-årsjubileum och att det har gått 
150 år sedan det framgångsrika företagets grundare Karl Fazer föddes. Fazer-koncernens 
omsättning 2015 uppgick till mer än 1,5 miljarder euro och företaget har närmare 15 000 
anställda. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens 
värderingar och FN:s Global Compact. 
 
Vi skapar smakupplevelser 
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