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Leikkisät lastenastiat innostavat
syömään
Arabia tuo Muumi-astioihin odotetut uutuudet – klassiset lastenastiat.
Leikkisästi kuvitettu muki ja kaksi erilaista lautasta houkuttelevat lasta
syömään kun jokaisella suupalalla paljastuu jännittävää kuvitusta. Astiat
on muotoiltu siten, että niistä on helppo harjoitella itsenäistä ruokailua.
Astioiden kuvituksissa nähdään Muumipeikko ja Pikku Myy omissa puuhissaan. Klassiset lastenastiat on muotoillut Richard Lind 1990-luvulla.

Arabian uusiin Muumi-lastenastioihin kuuluu
yksi muki ja kaksi erilaista lautasta. Mukin
kuvitus sopii yhteen molempien lautasten
kanssa.
Eläintarhan eläimiä ja ullakon aarteita
Lautasen leikkisä kuvitus innostaa syömään,
sillä kuvituksen kertoma jännittävä tarina
paljastuu suupala kerrallaan. Pikku Myy lautasen kuvituksessa eläintarhan eläimet
ovat karanneet. Muumit piilottelevat niitä,
mutta Pikku Myy keskittyy puhaltelemaan
saippuakuplia. Muumipeikko-lautasessa
puolestaan ullakon tavarat herättävät kiinnostusta: Muumipeikko penkoo ullakolla ja
löytää aarteita Muumipapan jännittävistä
seikkailuista.

Richard Lindin muotoilemat klassiset lastenastiat ovat käytännöllisiä ja ajattomia. Lautasen
reuna on hieman korotettu, minkä ansiosta
syömistä harjoitteleva lapsi onnistuu helpommin lusikan tai haarukan käytössä. Muki
puolestaan sopii pieniin käsiin kokonsa ja
kahvansa ansiosta.
Lastenastioita jo 1950-luvulta lähtien
Arabia suunnitteli ensimmäiset lastenastiat jo
1950-luvulla. Ne olivat samalla Arabian
ensimmäiset Muumi-astiat. Sarjaan kuului
pieni muki ja kaksi lautasta.
Myöhemmin, 1990-luvulla ilmestyivät Richard
Lindin muotoilemat astiastot Muumi ja Iloinen
perhe. 2000-luvulla ilmestyivät muun muassa

Lentävät Muumit - sekä Viidakko- ja Roolileikkiastiastot, joissa nähtiin kaksikorvaiset mukit.
“Lastenastiat sopivat lahjaksi perheen pienimmille tai vaikkapa kummilapselle. Käytännöllisesti muotoillut astiat helpottavat myös
hyvien pöytätapojen hallitsemista”, sanoo
Arabian lisenssituotteiden tuote- ja markkinointipäällikkö Nora Haatainen. Hän kertoo,
että astioiden muotoilusta on saatu vuosien
mittaan runsaasti hyvää palautetta: ne helpottavat lapsen itsenäistä ruokailua ja sen
opettelua.
Arabian Muumi-lastenastiastot ovat saatavilla Iittalan myymälöistä sekä jälleenmyyjiltä
kautta Suomen 2.1.2017 alkaen. Astiat myydään mukin ja lautasen sisältävänä settinä.

Lautasia on saatavilla erikseen ainoastaan
Iittalan myymälöistä.

Tuote- ja suositushintatiedot:

Muki 0,2 l & Pikku Myy -lautanen
19 cm, 49,90 € / setti
Muki 0,2 l & Muumipeikko-lautanen 19 cm,
49,90 € / setti
Vain Iittala-myymälöistä:
lautanen 19 cm, Muumipeikko tai Pikku Myy,
23,90 € / kappale
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