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Fazer tänään
Fazer tarjoaa merkityksellisiä ruokakokemuksia. Luomme huikeita makuelämyksiä
ja mieleenpainuvia hetkiä, joiden taustalla ovat rohkea innovatiivisuus ja vahvat
perinteet. Rakkautemme ruokaan maistuu joka suupalassa.
Tehtävämme on saada jokainen päivä maistumaan
hyvältä, aamusta iltaan. Valmistamme laadukasta
ruokaa ja herkkuja, jotka tuovat iloa ihmisten
elämään. Maistuisiko suklainen herkkuhetki
vai mieltä virkistävä, terveellinen lounas?
Entäpä houkuttelisiko erikoiskahvi yhdistettynä
ensiluokkaiseen palveluun vai vastaleivotun
artesaanileivän tuoksu? Tarjoamme kaikkea tätä
ja paljon muuta.

• 15 000 henkilön tiimimme toteuttaa joka
päivä missiotamme – Ruokaa, jolla on
merkitys

• Kehitymme moderniksi ja vastuulliseksi
ruoka-alan yritykseksi, jotta voimme 		
palvella ihmisiä vieläkin paremmin, nyt
ja tulevaisuudessa

• Vastuullisuus on mukana kaikessa, mitä 		
teemme – esimerkiksi kaakaomme on 		
100-prosenttisesti vastuullisesti tuotettua

• Karl Fazer, oman aikansa kapinallinen
ja innovaattori, perusti yrityksemme
vuonna 1891
• Perheyritys

• Innovatiivisista brändeistämme, 			
tuotteistamme ja palveluistamme nautitaan
8 maassa ja vientituotteistamme yli 40 		
markkina-alueella
• Sloganimme on: Kun haluatte hyvää

• Mainostajien liiton Vuoden brändinrakentaja
2017 Suomessa
• Magenta Advisoryn myöntämä Suomen ja 		
Pohjoismaiden paras sosiaalisen median 		
yritys -tunnustus vuonna 2017

Mitä Fazer on meille
Arvostan sitä, että Fazer on perheyritys.
Vaimoni työskentelee Fazerin päiväkodissa,
ja monet lapsistani ovat olleet samassa
päiväkodissa. Vanhin tyttäreni on myös
työskennellyt Fazerilla. Minulle Fazer
merkitsee perhettä.
Henry Mäkinen, varastopäällikkö, Fazer Makeiset,
Suomi

Fazer on toinen kotini. Ja asia on todellakin
juuri näin. En ole 17 vuoteen edes yrittänyt
etsiä toista työpaikkaa. Sen sijaan olen näiden
vuosien aikana toiminut useissa kiinnostavissa
työtehtävissä Fazerilla. Ja näiden kaikkien
vuosien jälkeen olen yhä kiinnostunut kaikesta,
mitä täällä teemme.
Marianna Nenahova, myyntipäällikkö, Fazer
Leipomot, Venäjä

Fazerilla työskentelyssä parasta ovat
ihmiset – sekä kollegat että asiakkaat.
Kun näen asiakkaat tyytyväisinä, olen itsekin
tyytyväinen. Olen työskennellyt täällä niin
kauan, että vakioasiakkaat tietävät jo, että
jos heillä on jokin ongelma, teen kaikkeni
korjatakseni sen.
Bobbo Carlström, apulaisravintolapäällikkö, Fazer
Food Services, Ruotsi
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Ihmisten toiveet ovat
liiketoimintamme perusta
Tuomme iloa, hyvinvointia, inspiraatiota ja nautintoa jokaiseen hetkeen.
Kaikkien liiketoiminta-alueidemme tavoitteena on tuottaa mielihyvää ja innostusta
merkityksellisillä ruokakokemuksilla. Ostitpa suklaarasian rakkaallesi tai nautit
aterian ravintolassamme, saat aina ruokaa ja palvelua, joka ilahduttaa kaikkia aisteja.

Fazer Leipomot
Leivissämme ja makeissa leipomotuotteissamme
maistat, että ne on valmistettu huolella ja
rakkaudella. Rakastetut perinteiset leipä
tuotteemme ovat tuttuja Pohjoismaissa, Baltian
maissa ja Venäjällä, mutta pyrimme jatkuvasti
kehittämään uusia houkuttelevia vaihtoehtoja
sekä pakatun leivän että myymäläleipomoiden
valikoimiin. Esimerkiksi vuonna 2017 lanseerasimme
terveelliset siemenleivät, jotka ovat hurmanneet
niin nuoret kuin vanhatkin. Mutta ei tämä tähän jää!
Jatkamme valikoimamme kehittämistä ja leivomme
parhaat leivät jokaiseen makuun.

Fazer Makeiset
Rakastetut makeisemme ja herkkumme tuovat
iloa ihmisten elämään. Tämän liiketoimintamme
ytimessä on suklaa. Lippulaivamme on kuuluisa
Fazerin Sininen, joka on ollut suklaan ystävien
suosikki jo vuosikymmenien ajan. Haluamme
suklaamme valloittavan ihmiset kaikkialla.
Suklaamme ovat avainasemassa, kun esittelemme
maailman parhaita makuja eri puolilla maapalloa.
Jännittäviä uusia tuotteita tulee kauppojen hyllyille joka vuosi ihmisiä ilahduttamaan. Varaudu
upeisiin elämyksiin.

Fazer Lifestyle Foods
Ymmärrämme, että ihmiset haluavat ruoka
valinnoillaan pitää huolta omasta ja ympäristönsä
hyvinvoinnista. Niinpä käynnistimme maaliskuussa
2017 Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminnan vastuullisen
ja terveellisen ruuan valikoimamme laajentamiseksi.
Liiketoiminta keskittyy kasvipohjaisiin aterioihin
sekä mukaan otettaviin ruokiin ja juomiin. Oletko jo
maistanut Froosh-smoothieitamme, jotka valmistetaan
raikkaista ja terveellisistä hedelmistä, tai Fazer Alku
-myslejämme, jotka maistuvat erinomaisesti esimerkiksi
maidon tai jogurtin kanssa? Helppoa ja herkullista!

Fazer Food Services
Sadat tuhannet ihmiset nauttivat päivittäin
huolellisesti valmistetun ja tasapainoisen Fazeraterian. Monipuoliset ateriamme rohkaisevat
syömään enemmän kasviksia ja kasvipohjaisia
ruokia. Ravintolamme eivät tarjoa pelkkää ruokaa:
niissä asiakkaat saavat myös erinomaista palvelua ja
mieleenpainuvia elämyksiä. Uusi Fazer Food & Co
-brändi tarjoaa ruokaa aamusta iltaan. Valikoimassa
on kausimakuja, terveellisiä take-away-vaihtoehtoja
ja välipaloja viihtyisässä ympäristössä. Myös Amicabrändin uudistus on meneillään.

Fazer Retail
Perustimme Fazer Retail -liiketoiminnan, joka yhdistää
Suomen ja Ruotsin Gateau-leipomomyymälät sekä
Suomen Fazer Cafés -liiketoiminnan ja tarjoaa
unohtumattomia kokemuksia kaikille aisteille. Entistäkin
mieleenpainuvammat hetket kahviloissamme ja
leipomomyymälöissämme tuovat lisää energiaa
päivään. Panostamme vahvaan palvelukulttuuriimme
ja tuomme ihmisten elämään uutta iloa. Erinomainen
palvelu ja miellyttävät kokemukset saavat asiakkaat
palaamaan ja nauttimaan uusista hemmotteluhetkistä –
ja ehkä viemään vastaleivotun leivän mukanaan kotiin!
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Edessä
jännittävä
tulevaisuus
Maailman muutoksissa
missiomme, visiomme ja
strategiamme näyttävät
meille tietä. Ne määrittelevät
tarkoituksemme ja päämäärämme.
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Tulevaisuuden ruokaa tänään –
Fazerin suunta ja strategia
Liiketoimintaympäristö ja kuluttajien elämäntavat muuttuvat yhä nopeammin.
Fazer pyrkii jatkuvasti keskustelemaan ihmisten kanssa ja selvittämään, mikä
saa hymyn heidän kasvoilleen tänään – ja millä heidät voisi yllättää huomenna.
Kehitämme tarjoomaamme, jotta voimme täyttää asiakkaidemme toiveet tänään ja
tulevaisuudessa sekä vastata niin henkilökohtaisiin kuin yhteisiinkin mieltymyksiin.
Sinun tehtäväsi tässä yhtälössä on nauttia elämästä.

Missiomme: Ruokaa,
jolla on merkitys
Uusi missiomme tukee strategisia tavoitteitamme. Se avaa
uusia mahdollisuuksia kasvaa ja välittää innostustamme ja
rakkauttamme maailmalle.
Tuomme hieman iloa, hyvinvointia, inspiraatiota, rakkautta
ja intohimoa kaikkeen, mitä teemme. Luomme arkeen
taianomaisia hetkiä, joiden jokaisessa suupalassa ja
kokemuksessa voi tuntea rakkautemme ja omistautumisemme.

Visiomme: Luomme iloa ja
hyvinvointia merkityksellisillä
ruokakokemuksilla
Visiomme antaa selkeän suunnan ja kertoo tärkeimmän
tavoitteemme. Se tarjoaa lisää syitä rakastua brändeihimme
ja avaa meille mahdollisuuksia luoda taianomaisia hetkiä
kaikissa kohtaamisissa.
Haluamme ilahduttaa, yllättää ja innostaa tuomalla mielihyvää,
nautintoa ja hyvinvointia ihmisten elämään. Haluamme tehdä
hyvää niin ihmisille kuin ympäristöllekin.
Haluamme, että ihmiset maistavat ja tuntevat rakkauden
jokaisessa Fazer-hetkessä – tuntevat sen välittämisen ja
intohimon, jolla palvelumme ja tuotteemme on luotu.
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Tuotteemme ja palvelumme on valmistettu sinua ja
hyvinvointiasi ajatellen, mutta huolehdimme samalla
myös ympäristöstämme. Vastuullisuus on osa
kaikkea, mitä teemme.

Kasvu ja laajentuminen
Maailma menee eteenpäin, ja niin teemme mekin.
Fazerin kykyä tarjota unohtumattomia ruoka
kokemuksia ja ilahduttavia elämyksiä arvostetaan
niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa, Baltiassa
ja Venäjälläkin. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä.
Etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia laajentaa
tarjoomaamme. Luomme mielellämme uutta
yhdessä, ja toivomme sinun jakavan kanssamme
ajatuksiasi tulevaisuuden ruuasta. Kehitämme
digitaalisia palveluja ja verkkokauppaa, jotta täyt
täisimme kuluttajien tarpeet entistä paremmin ja
auttaisimme heitä löytämään omat makunautintonsa.
Emme koskaan lakkaa luomasta uutta.

Trendit muuttavat maailmaa
On tärkeää pysyä trendeistä kärryillä, jotta voi
menestyä. Nousevat trendit voivat yllättäen muuttaa
maailmaa. Siksi me Fazerilla pidämme silmämme auki
– ja makunystyrämme.
Joko olet kokeillut näitä?
Superruoka - Fleksitarismi - Kasviperäinen ruoka
Välipalat - Kansainvälinen keittiö
Tämän päivän trendeistä voi lukea, että ihmisille
tärkeitä asioita ovat terveys ja hyvinvointi – niin
heidän omansa, heidän läheistensä kuin ympäristönkin.
Ruoka on monille meistä tärkeä ilon lähde. Uusi
liikkuva elämäntyyli edellyttää ruokaa, joka on helppo
nauttia missä vain. Kun kaikki on vain klikkauksen
päässä, kuluttajat ovat alkaneet kaivata aitoja ja
todellisia kokemuksia.

Christophin terveiset
Me Fazerilla haluamme sinun tuntevan sen
välittämisen ja innostuksen, jolla teemme
työtämme. Haluamme tuoda herkullisia
makuja ja rakkautta arjen hetkiin – tänään,
huomenna ja tulevaisuudessa. Vahvojen
brändiemme ansiosta voimme luoda yhä
laajemmalle yleisölle merkityksellisiä
ruokakokemuksia, jotka ravitsevat,
ilahduttavat ja tukevat hyvinvointia,
ympäristöä kunnioittaen.
Christoph Vitzthum
Konsernijohtaja
Fazer-konserni
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Löytöretkellä
ruuan
maailmassa
Haluamme yllättää ja ilahduttaa
parhailla mahdollisilla ruoka
kokemuksilla. Teemme sen
yhdistämällä vuosikymmenien
kokemuksen, laadukkaat raakaaineet ja uteliaan asenteen
nykypäivän tieteelliseen
tutkimukseen.
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Kokemus + uteliaisuus + tutkimus
= innovaatio
Haluamme tarjota parhaita mahdollisia ruokakokemuksia. Siksi yhdistämme
vuosikymmenien kokemuksen, laadukkaat raaka-aineet ja uteliaan
asenteen nykypäivän tieteelliseen tutkimukseen. Tässä muutama esimerkki
kekseliäisyydestämme.

Innovointia Fazer Labissa
Fazer Labin asiantuntijatiimi koostuu tutkijoista,
liiketoiminnan kehittäjistä ja avoimen innovaation
osaajista. Heidän tavoitteenaan on tehdä Fazerista
ruoka-alan ja ruokateknologian innovaatioiden
edelläkävijä Pohjoismaissa. Tiimi tuottaa oivalluksia
yhdessä Fazerin muun henkilöstön kanssa ja tekee
yhteistyötä myös startup-yritysten, yliopistojen
ja tutkijoiden kanssa. Ota yhteyttä, jos yhteistyö
kanssamme kiinnostaa sinua!

Aivoruoka virkistää mieltä
Aivot kaipaavat aivan yhtä paljon huomiota kuin
kehokin. Fazer Brainhow -tutkimusohjelmamme
etsii uusia keinoja tukea aivojen suorituskykyä.
Kiireinen elämä altistaa ihmiset valtavalle
informaatiomäärälle, joka venyttää aivojemme
sietokyvyn äärimmilleen. Tutkimme, miten
ravinto, uni sekä fyysinen ja henkinen harjoitus
voivat parantaa aivojen hyvinvointia ja
kognitiivista suorituskykyä.

Herkullisia innovaatioita
(ja ripaus ötökkää)
Kehitämme ja lanseeraamme jatkuvasti kiinnostavia
uutuuksia, jotka edistävät hyvinvointia ja
vastuullisuutta. Toimme ensimmäisenä yrityksenä
maailmassa hyönteisleivän ruokakauppoihin, ja
Sirkkaleipämme saikin maailmanlaajuista huomiota.
Vuonna 2017 lanseerasimme Suomessa myös
terveellisen Siemenleivän ja juureksia sisältävät
Jyväshyvä Lempikaura -välipalakeksit. Low-FODMAPruisleipämme sopii myös niille, joille nopeasti
fermentoituvat FODMAP-hiilihydraatit aiheuttavat
ruuansulatusongelmia. Venäjällä toimme markkinoille
maukkaat Fazer-juuresleivät sekä uutuustuotteita
Fazer Energija zdorovja (“terveyden energia”)
-tuoteryhmässä ja Hlebnyi Dom -brändin alla.

Maista Sirkkaleipää, lupaamme, että se ei
hyppää pois!

Tiedämme jo, että esimerkiksi parsakaalin suuri
folaattipitoisuus on hyväksi aivoille ja että lohi
sisältää aivotoimintaa tukevia hyviä rasvahappoja.
Kaura, tumma suklaa, mansikka ja hasselpähkinät
edistävät myös aivojen toimintaa. Jos haluat
pitää parempaa huolta aivoistasi, lisää nämä
herkut ruokavalioosi!
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Ruualla on
merkitystä
Mielestämme ruoka on
ratkaisu ihmisten ja ympäristön
hyvinvoinnin edistämiseen.
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Ruokaa, jolla on merkitys
Ruualla on väliä. Se pitää yllä elämää, edistää terveyttä ja tuo nautintoa.
Kun täytämme lautasemme, valintamme vaikuttavat ympäristöön, yhteiskuntaan
ja henkilökohtaiseen hyvinvointiimme.
Ruokavalinnat heijastavat ihmisten henkilökohtaisia
mieltymyksiä, mutta niissä on kyse muustakin kuin
pelkistä makuasioista. Ruoka vaikuttaa ympäristöön,
yhteiskuntaan ja terveyteen. Se voi myös parantaa
elämänlaatua. Lisäämällä vastuullisesti tuotettujen,
kasvipohjaisten ruokien osuutta ja noudattamalla
tasapainoista ruokavaliota voi vaikuttaa.

Vain vastuullista kaakaota
Herkullisten suklaatuotteidemme tärkein
raaka-aine, kaakao, on kokonaan vastuullisesti
tuotettua. Hankimme kaakaota UTZ-, Rainforest
Alliance- ja Fairtrade Cocoa Programme
-sertifiointijärjestelmien sekä omien suorien
viljelijäohjelmiemme kautta. Suorilla ohjelmilla
voimme tukea sertifiointijärjestelmien ulkopuolella
olevia viljelijöitä vastuullisessa kaakaonviljelyssä.
Niillä varmistetaan riittävä toimeentulo, ja
lisäksi viljelijöille tarjotaan koulutusta, joka
auttaa parantamaan satoa sekä ymmärtämään
kaakaonviljelyn sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia.

Kestävä viljely pienentää
ympäristövaikutuksia
Viljanviljely vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen
ja sillä on yhteys vesistöjen rehevöitymiseen.
Olemme kehittäneet kestävän viljelyn periaatteet
yhdessä viljelijöiden kanssa. Työskentelemme
kemikaalien käytön vähentämiseksi viljelyssä,
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tuottavuudesta tinkimättä. Kestävän viljelyn
periaatteet ovat osa Itämeri-sitoumustamme.

Vedellä on väliä
Veden vähyys on ongelma monilla alueilla, ja
jätevedenkäsittelyllä on ekologisia vaikutuksia.
Kehitämme vesisuunnitelmaa, jonka avulla pyrimme
ymmärtämään paremmin toimintaamme ja
arvoketjuumme liittyviä vesiriskejä ja ratkaisemaan
niitä. Suunnitelmaan sisältyy muun muassa
jätevedenhallinnan jatkuva parantaminen, veden
käytön ja saatavuuden seuranta raaka-aineiden
hankinnassa ja yhteistyö viljelijöiden kanssa
Itämeren rehevöitymisen hillitsemiseksi.

Jätteen syntymistä vastaan
Ruokahävikin vähentäminen on ollut meille tärkeää
jo pitkään, ja olemme tuoneet aihetta esille
monien innostavien ja onnistuneiden kampanjoiden
avulla. Haluamme vähentää sekä ravintoloiden ja
kahviloiden ruokahävikin että tuotannon raakaainehävikin minimiin. Yhteistyössä toimittajiemme
kanssa olemme esimerkiksi pystyneet käyttämään
aterioissamme kakkosluokan kasviksia, jotka eivät
ehkä hivele silmää, mutta ovat aivan yhtä maukkaita
kuin ykkösluokan kasvikset. Ylijäämäruokaa
annamme ruoka-apuun.

Herkullisia kasviksia
joka lautaselle
Kasvikset ovat terveellisiä ja niiden ilmastovaikutus
on suhteellisen pieni. Laadimme ravintoloissamme
uusia herkullisia kasvisruokia, jotka maistuvat
asiakkaillemme. Uusi Fazer Lifestyle Foods
-liiketoiminta-alueemme tarjoaa kasvipohjaisia
ja maidottomia tuotteita, kuten maukkaita
kaurapohjaisia Yosa-välipalatuotteita. Vuonna 2017
järjestimme Fazer Foodathon -tapahtuman, jossa
kehitettiin uusia kasvipohjaisia ruokaratkaisuja.

Työntekijöidemme ajatuksia
Minulle on tärkeää, että Fazerilla noudatetaan
eettisiä periaatteita kuten ihmisoikeuksien
kunnioittaminen ja syrjimättömyys. Venäjällä
on nuoriso-ohjelma, jonka kautta SOSLapsikylässä asuneilla nuorilla on mahdollisuus
saada työpaikka Fazerilta. Olemme palkanneet
ohjelman kautta neljä nuorta: kaksi pää
toimiseen tehtävään ja kaksi osa-aikaisesti.
Renata Tsvetkova, johtava HR-asiantuntija, Fazer
Leipomot, Venäjä
Keittiömestarimme kiinnittää erityistä
huomiota ruuanlaiton ympäristövaikutuksiin.
Käytämme kaikki vihannesten osat mahdol
lisimman tarkasti, sillä pieneltä vaikuttavista
määristä syntyy isossa mittakaavassa valtavasti
ruokajätettä. Huolehdimme esimerkiksi siitä,
että koko parsakaali tulee käytetyksi, eikä
kasviksesta näin ollen jää lainkaan ruokajätettä.
Lisäksi käytämme aina satokauden tuotteita ja
käytämme ainoastaan ruotsalaista porsaanlihaa.
Helene Urdin, päällikkö, elintarvikkeet ja juomat,
Fazer Food Services, Ruotsi
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Maista
ja tunne
rakkaus
Haluamme ilahduttaa, yllättää ja
innostaa tuomalla mielihyvää
ja nautintoa ihmisten elämään.
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Fazer – hetkessä mukana

#visitfazer

Luomme arjen keskelle taianomaisia hetkiä. Jokainen suupala ja kokemus
kertoo, että välitämme.

Fazer Experience:
matka kaikille aisteille
Fazer Experience -vierailukeskus Vantaalla toivottaa
sinut tervetulleeksi Fazer-maailmaan. Astu sisään
ja näe, miten kuuluisat suklaamme valmistetaan
ja miten leipämme saavat ainutlaatuisen makunsa.
Voit kävellä läpi kukoistavan puutarhan, jossa kasvaa
resepteissä käyttämiämme kasveja, kuten kotimaisia
pihlajia, omenapuita ja sokerijuurikkaita sekä
eksoottisempia kasveja, kuten suklaan tärkeintä
raaka-ainetta kaakaota, sekä pippuria.
Lapset rakastavat Fazer Experience -vierailu
keskuksessa järjestettäviä lastenjuhlia, ja
isovanhemmat voivat lasten leikkiessä tutustua
keskuksen mielenkiintoisiin näyttelyihin. Tarjoa
perheellesi viikonloppubrunssi kahvilassa tai osallistu
opastetulle kierrokselle vaikkapa mandariinikiinan
kielellä! Kysy robotilta ravitsemuksesta, äläkä unohda
ilmoittautua lakritsi-tastingiin tai leipäkouluun,
jossa opitaan leipomaan taikinajuureen tehtävää
leipää. Uutuudet löytyvät aina ensimmäiseksi Fazer
Experience -vierailukeskuksen myymälästä.
Tervetuloa maistamaan Fazerin herkullista
maailmaa! Muista myös #visitfazer.
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Kokeile itse!
Voit luoda itsellesi hyvänolon hetken missä tahansa näiden helppojen vinkkien
avulla. Nauti terveellisestä mustikan ja kauran yhdistelmästä ja löydä sisäinen rauha
samettisen tumman suklaan avulla.

Vegaaninen mustikkatuorepuuro (noin 4 annosta)
2 kukkurallista dl
pakastemustikoita
½ dl			sokeria

Suklaameditaatio

Sulata mustikat ja sekoita sokeri niiden joukkoon.
1 kukkurallinen dl
Fazer Alku Maistuvampi kaurapuurohiutaleita
½ dl			kauraleseitä
⅔ dl			pellavansiemeniä

Palautuminen ja stressinhallinta ovat yhä tärkeämpiä taitoja elämässä. Voisiko suklaa olla tässä avuksi?
Kokeile suklaameditaatiota esimerkiksi kotona tai kesken kiireisen työpäivän näillä ohjeilla ja hengähdä
herkullisesti arjessa:

Sekoita yhteen kaurahiutaleet, kauraleseet ja pellavansiemenet.
1prk (400g)		
Ripaus			

Yosa Naturell maustamaton kauravälipala
sitruunamehua (oman maun mukaan)

1) Valitse itsellesi mieluinen paikka
2) Ota pala Fazerin tummaa suklaata ulottuville

Sekoita kaikki aineet keskenään huolellisesti. Peitä kulho kelmulla ja anna turvota jääkaapissa muutaman
tunnin ajan. Annostele jälkiruokakulhoihin ja koristele esimerkiksi tuoreilla mustikoilla ja kaurahiutaleilla.

3) Keskity hengitykseesi ja anna sen rauhoittua

(Voit säätää puuron paksuuden ja makeuden oman makusi mukaiseksi muuttamalla kauravälipalan ja
sokerin määrää.)

5) Sulje silmät ja kuulostele tuntemuksiasi purematta suklaata

Nauti herkullisesta puurosta!

7) Nauti hengähdyshetkestä joka aistilla ja kiireettä

Resepti: Piia Raunio, Culinary Innovator, Fazer Food Services, Suomi

8) Kun lopetat harjoituksen, syö suklaa omaan tyyliisi loppuun

4) Aseta suklaapala kielellesi kitalakea vasten
6) Anna suklaan sulaa hitaasti suussasi

Suklaameditaation ohje: Mia Jokiniva www.miajokiniva.com

Lue lisää vuoden 2017 saavutuksistamme ja taloudellisesta tuloksestamme sekä yritysvastuutyöstämme Fazerin
vuosikatsauksesta osoitteessa www.fazergroup.com/fi/vuosikatsaus
fazergroup.com | fazer.com | fazer.fi | fazer.se | fazer.ru | fazer.ee | fazer.lt | fazer.lv | fazer.dk | fazer.no

Facebook
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Snapchat

Pinterest

Youtube

Twitter

Instagram

Linkedin
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