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Arabia kuuluu jouluun –
valmisteluun, tunnelmointiin,
juhlaan ja lahjaksi
Kiireetön joulu alkaa hyvissä ajoin valmistellen, laatikoita paistaen ja glögin äärellä nauttien. Aattona puuro
tarjoillaan pakkastunnelmissa ja juhla-aterialle katetaan syvää punaista. Lahjapakettiin kääritään ajattomia
astioita, jotka tuottavat iloa läpi elämän.

Arabian klassikko, jo vuosikymmeniä
ilahduttanut Tapio Yliviikarin suunnittelema Uunikokki-sarja on joulunajan ruokavalmisteluiden suosikki. Uunikokkivuoissa laatikot valmistuvat hyvissä ajoin
ennen joulua pakastimeen odottamaan, ja
aattoyönä luottovuoka kerää kinkunkastikkeen ainekset uunissa talteen. Vuokasarjan kuudesta osasta löytyvät sopivat
erilaisille ruoille laatikoista patoihin, ja ne
käyvät ruoanvalmistuksen lisäksi myös
tarjoiluun. Ne kestävät erilaisia lämpötiloja
uunista pakastimeen, ja ovat konepestäviä.
Jouluaamuna pakkastunnelma katetaan
puuropöytään Arabian Arctica ja Piilopaikka Pakkanen -sarjojen astioilla. Puuro
tarjoillaan Arctica-kulhosta ja lusikoidaan
sarjan syviltä lautasilta. Katelautaseen tuo
tunnelmaa Piilopaikka Pakkasen kuviointi.
Mehukeitto tarjoillaan Piilopaikka Pakkanen -kaatimesta ja muut tarjottavat löytävät paikkansa sarjojen erimuotoisilta
vadeilta, lautasilta, kupeista ja mukeista.

Molemmissa sarjoissa on sama klassikkosarja Arctican muotoilu, ja Piia Kedon
suunnittelema Piilopaikka Pakkasen kuvio
kertoo pakkaspäivän tarinaa.
Glögihetki kokoaa perheen ja ystävät
yhteen nauttimaan joulun tunnelmasta.
Punainen juoma löytää parinsa syvänpunaisista Koko kirsikka -mukeista. Rusinat,
mantelit ja makeiset ovat kauniisti tarjolla
saman sarjan kulhoissa ja joululeivonnaiset tuodaan pöytään punaisella lautasella.
Syvänpunainen kirsikka on Kristina Riskan ja Kati Tuominen-Niittylän suunnitteleman KoKo-sarjan jouluinen kausiväri.
Väri soveltuu yhteen sarjan vakiovärin
valkoisen kanssa ja on helposti yhdistettävissä myös muihin astiasarjoihin.
Kirsikanpunaiset osat muodostavat joulutunnelmaa hehkuvan kokonaisuuden ja
tuovat myös yksittäin käytettynä näyttävyyttä kattaukseen. Aattoillan juhlapöydän
kattaukseen syvänpunainen luokin juhla-

vaa tunnelmaa yhdistettynä vaikkapa
raikkaan valkoisten Lumi-astiaston osien
kanssa.
Lumi on Heikki Orvolan suunnittelema
juhlava, herkkä ja hienostunut astiasto.
Sen puhtaanvalkoiselle pohjalle luovat
ylellistä tunnelmaa taidokkaasti muotoillut
reliefimäiset kohokuvioinnit, mikä saa
valon välkehtimään astian pinnalla ja luo
arvokkuutta juhlakattaukseen.
Illallisen jälkeen on lahjapakettien aika.
Arabian astiat, kuten Heikki Orvolan
suunnitteleman 24h-astiasarjan osat ovat
puhdaslinjaisen, ajattoman muotoilunsa ja
helpon yhdistettävyytensä ansiosta oivallisia lahjoja: ne soveltuvat yhteen erilaisten sarjojen kanssa ja toimivat monikäyttöisyytensä ansiosta niin arjessa kuin
juhlassa. Laadukkaat, suomalaista muotoilua juhlistavat astiat säilyttävät arvonsa
sukupolvelta toiselle.

Tuote- ja suositushintatiedot
Tuotteita on saatavana erikokoisina ja -värisinä; katso www.iittala.com

Uunikokki-vuoka kulmikas 2 L,
27,70 €

Arctica-kulho 1,5 L, 36,50 €

Piilopaikka pakkanen -kaadin
1 L, 57,50 €

Koko-muki 0,35 L kirsikka,
14,40 €

Lumi-lautanen 22 cm, 23,30 €

24h-teekannu 1,2 L valkoinen,
59,00 €

Toimitukset:
Koko kirsikka -astiat, 3.10.2016
Muut tuotteet vakiovalikoimaa
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