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Arabian joulu rakennetaan
yhdessä
Arabian joulu on yhdessäolon aikaa: hetkiä läheisten kanssa ja yhteistä juhlan
odotusta, valmistelua ja siitä nauttimista. Läheisten kanssa vietetyt hetket – ruokia
valmistellessa, kaunista kattausta tehdessä, lahjoja paketoidessa tai glögiä nautiskellen – tuovat iloa ja yhteenkuuluvuuden tunteen.

Joulun tuoksu valtaa kodin vähitellen jo
joulukuun alusta alkaen, kun jouluherkkuja aletaan valmistaa ja joulun tunnelmointi
aloitetaan: ruokia valmistetaan pakastimeen ja juodaan jo ensimmäiset glögit ja
maistellaan joulutorttuja.

markkinoille tuodaan monikäyttöinen
vuoka uudessa kahden ja puolen litran
koossa. Myös uutuus on Yli-Viikarin
suunnittelema. Siinä valmistuvat niin
lasagne kuin joulun aikaan paistit, padat
ja laatikot.

Juhlan lähestyessä kääritään pieniä paketteja, käytännöllisiä lahjoja, joista on
iloa vuosiksi eteenpäin. Aattona pöytä
katetaan kauniisti ja päästään yhteiseen
pöytään nauttimaan ja iloitsemaan.

Uuden vuoan käytännöllisen, hieman
sisäänpäin kaareutuvan muodon ansiosta
vuokaa on helppo käsitellä.

Jouluruoka valmistuu Uunikokkivuoissa – Uusi 2,5 litran koko
Uunikokki on suomalaisten kotien klassikkosarja. Sarjan suunnitteli vuonna 1979
Tapio Yli-Viikari. Uunikokki-tuotteet
valmistetaan Arabian korkealuokkaisesta
vitroposliinista, joka kestää niin kylmää
kuin kuumaa: uunista pöytään, pöydästä
pakastimeen tai jääkaappiin ja sieltä mikroaaltouuniin.
Uunikokki on eräs Arabian suosituimmista
tuotesarjoista. Sarjaan kuuluu ennestään
kuusi erikokoista vuokaa ja elokuussa
2017 sarja laajenee seitsenosaiseksi, kun

Valkoinen kattaus luo tunnelmaa
puhtaista luminietoksista
Joulun kaunis ja kuulas kattaus syntyy
valkoisilla astioilla. Arabian klassikoita
Arcticaa, Lumia ja KoKoa löytyy monesta
kodista, ja eri sarjoja yhdistelemällä syntyy mielenkiintoinen kattaus vain yhtäkin
väriä käyttäen. Arabian keramiikan valkoinen sävy on sama kaikissa sarjoissa,
mikä takaa yhdisteltävyyden.
Käytännölliset lahjat kestävät – Suomi
100 -vuosi huipentuu joulukuussa
Suomi täyttää sata vuotta joulukuussa.
Ennätysmäisen suosion saaneet Arabian
juhlavuoden mukit ovat mainio lahja:

mukeista jokainen edustaa yhtä Suomen
itsenäisyyden vuosikymmenistä. Mikä on
kunkin lahjansaajan oma vuosikymmen,
tai puuttuuko jollakulla sarjasta vielä joku
osa?
Mukeista on saatavilla myös kaksi erilaista viiden kappaleen lahjapakkausta, joista
toinen sisältää ensimmäisiä viittä vuosikymmentä ja toinen viittä jälkimmäistä
vuosikymmentä edustavat mukit. Jokaisen mukin pohjassa on Suomi 100 juhlavuoden erikoisleima. Juhlavuoden
leimalla varustetut mukit ovat saatavilla
vuoden loppuun saakka.
Käytännölliset astiat ovat ajattomia lahjoja, joista on hyötyä jokaiselle. Suosikkisarjan täydentäminen, käytännölliset ruoanvalmistus- tai tarjoiluastiat ja kattauksen
pienet yksityiskohdat tuovat iloa vuosiksi
eteenpäin.

Tuote- ja suositushintatiedot (lisää koko- ja värivaihtoehtoja www.arabia.fi):

Uunikokki-vuoka 2,5 l
37,90 €

Uunikokki-vuoka 0,2 l
11,70 €

Uunikokki-piirakkavuoka 28 cm
30,90 €

Arctica-muki 0,35 l
12,90 €

Arctica-lautanen 23 cm
12,80 €

Arctica-kulho 16 cm
12,30 €

Lumi-tarjoiluvati 42 cm
85,90 €

Lumi-kastikeastia 0,5 l
60,10 €

Lumi-muki 0,3 l
20,30 €

Isak-muki 1914
18,90 €

She-Fo -muki 1926
18,90 €

Myrna-muki 1937
18,90 €

Esteri-muki 1973
18,90 €

Timbua-muki 1987
18,90 €

Bebop-muki 1992
18,90 €

Suomen kukka -muki 1941
18,90 €

Hattara-muki 1954
18,90 €

Pastoraali-muki 1965
18,90 €

18,90 €
Huvila-muki
2017
18,90 €

Suomi 100 mukit 1914-1954
5 kpl pakkaus, 89,50 €

Suomi 100 mukit 1965-2017
5 kpl pakkaus, 89,50 €

Koko-lautanen 24 cm syvä,
16,00 €

KoKo-kulho XS, 0,25 l,
12,30 €

KoKo-kuppi M, 0,33l,
11,50 €

Uunikokki-vuoka saatavilla 15.8. alkaen.
Suomi 100 -juhlavuoden pohjaleimalla varustetut mukit ja mukipakkaukset saatavilla vuoden 2017 loppuun saakka.
Lumi, Arctica ja KoKo vakiovalikoimaa.
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