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Marianne 60 vuotta – siniraitainen Marianne 
palasi kuluttajien toiveesta  
 
Marianne-karamellin suklainen sydän ja piparminttukuoret ovat hurmanneet 
suomalaisia jo 60 vuoden ajan. Juhlavuoden kunniaksi toffeenmakuinen 
sinivalkoraidallinen Marianne palasi syyskuussa kauppoihin rajoitetuksi ajaksi: 
ensi vuoden huhtikuuhun asti. Monet muistavat 70-luvulla 
markkinoille saapuneen sinisen Marianne-karkin Marimint-
nimisenä ja kuluttajat ovat toivoneet erityisen hartaasti sen 
paluuta.  
 
Marianne-makeiset valmistetaan Lappeenrannassa. Alkuperäistä 
punaraidallista Marianne-karkkia tuotetaan vuosittain 1,4 
miljoonaa kiloa. Marianne on hyvin suosittu makeinen sekä 
kotimaassa että ulkomailla.  
 
Alkuperäinen muoto ja maku  
 
Marianne-karkin kehittivät suomalaisen 
karamellivalmistajan Chymoksen makeismestarit Aimo Martikainen ja Antti 
Österman. Chymoksen makeistehdas toimi tällöin Toijalassa; tehtaan 
rakentamiseen oli ryhdytty jatkosodan loppuvaiheessa, kun pelättiin 
valtakunnan rajan siirtyvän Lappeenrannan länsipuolelle. Markkinoille 
rapeakuorinen suklaauutuus saapui vuonna 1949.  
 
Marianne-karkissa yhdistyvät venäläinen konvehtiperinne ja ranskalainen 
maku. Karamellin muoto on pysynyt alusta alkaen samana – sen työnimi 
”Lyhde” juontuu valumuotin muodosta. Marianne-nimen ja klassisen 
punavalkoraidallisen ilmeen karamellille keksi taiteilija Aimo Vuorinen. 
 
Kun Fazer osti Chymoksen vuonna 1993, Marianne-karamellista tuli mieluisa 
lisä Fazerin makeisvalikoimaan. Sen resepti on säilynyt muuttumattomana 60 
vuoden ajan. Samalla Marianne on kasvanut tuoteperheeksi, johon kuuluvat 
alkuperäisen karamellin lisäksi Marianne-rakeet (1991), Marianne Crush -
leivontatuote (1999), Marianne Snacks -patukka (2006) ja Marianne-
lakritsipatukka (2009). Jouluisin ja ns. Travel Trade -myynnissä (laivat, 
lentokentät) saatavana on myös Marianne Mix -rasia, joka sisältää 
alkuperäisen ja toffeisen Marianne-karkin lisäksi appelsiininmakuisen 
vaihtoehdon. 
 



 
 
 
 
 
  

 
Lämmikkeeksi syksyyn: minttuinen Marianne-kaakao 
 
2 tl Fazer Cacao -kaakaojauhetta 
1 rkl sokeria 
2 dl maitoa 
2-3 rkl Fazer Marianne Crush -rouhetta 
 
Koristeeksi: 
0,5 dl kuohukermaa 
Fazer Cacao -kaakaojauhetta 
1 rkl Marianne Crush -rouhetta 
 
Sekoita kaakaojauhe ja sokeri kattilassa. 
Kaada joukkoon maito vähitellen ja kuumenna 
kiehuvaksi koko ajan sekoittaen. Lisää lopuksi 
Fazer Marianne Crush -rouhe. Kaada juoma 
lasiin ja lusikoi pinnalle löysäksi vatkattua 
kermaa. Koristele kaakaojauheella ja 
Marianne Crush -rouheella.  
Lisää ohjeita: www.suklainenkeittio.fi  
 
 
Lisätietoja antaa kategoriajohtaja Mikko Lindqvist, Fazer Makeiset, puh. 
040 752 7857 
www.marianne.fi  ja www.fazermakeiset.fi   
 
Fazer-konserni 
Fazer-konserni sai alkunsa vuonna 1891 perustetusta perheyrityksestä, kun Karl Fazer avasi 
ensimmäisen konditoriansa Helsinkiin. Tänään Fazer-konserni tarjoaa ruokailupalveluja sekä 
leipomo- ja makeistuotteita. Toimintaa on kahdeksassa maassa. Asiakaslähtöisyys, 
laadukkuus ja yhteistyö ovat toiminnan perusta. Konserniin kuuluu neljä toimialaa, jotka luovat 
makuelämyksiä omilla aloillaan: Fazer Amica, Fazer Leipomot, Fazer Makeiset ja Fazer 
Venäjä. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2008 (proforma) oli yli 1,5 miljardia euroa. 
Konsernin palveluksessa on noin 17 000 henkeä. 
 
Fazer Amica on Pohjoismaiden ja Baltian johtava ruokailupalveluyritys, jonka perustehtävänä 
on tarjota hyvää ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluratkaisuja. Yritys toimii Pohjoismaissa, 
Virossa, Latviassa ja Venäjällä. Fazer Leipomot on johtava leipomoalan toimija, joka 
valmistaa tuoreita ja maukkaita leipomotuotteita Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa 
sekä Liettuassa. Fazer Makeiset on Suomen johtava makeisyritys sekä vahva toimija 
Itämeren alueella. Fazerin makeistehtaat sijaitsevat Suomessa: Vantaalla (suklaat), 
Lappeenrannassa (sokerimakeiset) ja Karkkilassa (purukumit). Fazer Venäjä vastaa Fazerin 
leipomotoiminnoista Venäjällä ja on yksi Venäjän johtavista leipomoyrityksistä. 
 
 

http://www.suklainenkeittio.fi/
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http://www.fazermakeiset.fi/

