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Joulunodotuksen herkkuhetkiin
Kimaraa ja kirsikkaa
Arabian sesonkiuutuus Kimara on tuoreella tavalla perinteikäs sarja. Kimaran
pehmeät sävyt kuiskuttelevat virittäytymään lähestyvän juhlan tunnelmaan.
Koko-sarjan uutuusväri Kirsikka on samettisen vahva ja väri onkin
parhaimmillaan kanelitangon, lumen ja havun sävyjen seurana.

Pattern Bakeryn hienovaraisesti jouluisen
kuvion myötä Kimara ei ole vain joulukauden kattauksien ilo vaan ilahduttaa läpi
vuoden.
Kimara-purkin korkkikannen alla säilyvät
glögimausteet tai kaneli-sokerisekoitus.
Mukista voi talvipäivän lämmikkeeksi
hörppiä kuumaa mehua tai lämmitellä
käsiään höyryävän glögin ympärillä.
"Kuvio sommiteltiin mukin alareunaan,
jolloin hedelmäinen marjakasa on tavallaan mukin pohjalla. Väreiksi valittiin täyteläisiä ja marjaisia sävyjä", Pattern Bakeryn Minttu Wikberg kuvailee.
Inspiraatio kuvioon löytyi suomalaisten
perinnetekstiilien kudotuista, neulotuista
ja kirjotuista pinnoista.
Hellällä kädellä piirretyt viivat ja pallot
tekevät Kimara-kulhon punaisesta kuviosta siron. Joulunpunaista on sopivana
annoksena myös linjakkaissa posliinilusikoissa.

Kulho ja lusikat sopivat monen Arabian
astiasarjan kattauksiin, esimerkiksi KoKon
ja 24h:n seuraan.
"Itse yhdistäisin Kimara-astiat värien,
kuvioiden ja tyylinkin puolesta puuastioihin ja aterimiin, olkeen ja himmeliin",
Minttu Wikberg visioi.
Kimarat ja uudet kirsikan sävyiset KoKoastiat tuovat joulunodotuksen herkkuhetkiin ripauksen juhlatunnelmaa. Ne sopivat
yhdessä tai erikseen glögi- ja kahvikattauksiin tai vaikkapa manteleiden, rusinoiden ja joulumakeisten tarjoiluun. Iso Koko-lautanen toimii katelautasena, tarjoilulautasena tai vaikkapa neljän mukin tarjottimena.
Neljän kappaleen paketissa myytävät
Kimara-minimukit ovat suloisia joulupaketin koristeina, kuusen oksilla tai lasten
kahvitteluleikkeihin katettuina.
Kimara-astioista löytyy myös sopiva tuliainen joulusesongin juhliin tai lahja ystävälle, työkaverille tai opettajalle kiitokseksi
kuluneesta vuodesta.

Pattern Bakery
Pattern Bakery on suunnittelutoimisto,
jonka kuvioleipureina toimivat suunnittelijat Minttu Wikberg, Miia Pöytälaakso ja
Salla Kangasniemi.

KoKo
Arabian Koko-astiat tarjoavat yhdistelyn
vapautta houkuttelevin värein ja modernein muodoin. Kristina Riskan ja Kati
Tuominen-Niittylän vuonna 2005 suunnittelemat astiat sopivat sulavasti yhteen
myös muiden Arabia-astioiden kanssa.
Sarjan ideana on ollut alusta alkaen värien leikki, joten astioiden väriskaala vaihtelee kausittain.

Tuote- ja suositushintatiedot

Kimara muki 0,3 l
svh 18 €

Kimara kulho 15 cm
svh 21,10 €

Kimara purkki kannella
svh 21,10 €

Kimara keraaminen lusikka
svh 6,30 €

Kimara minimuki 4 kpl
svh 18 €

KoKo Kirsikka muki 0,35l
svh 14,10 €

Koko kirsikka kulho 0,5 l
svh 14,10 €

Koko kirsikka lautanen 27 cm, svh
17,20 €
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