
Arla Luonto+ tuo markkinoille luonnollisesti terveelliset makuviilit 
– Helpottavat yhteisiä ruokailuhetkiä
Kuluttajien rakastama Arla Luonto+ -sarja laajenee edelleen. Nyt vuorossa ovat 
makuviilit, joiden kevyeen makeutukseen on käytetty vain hedelmien ja marjojen omaa 
sokeria. Sekä aikuisille että lapsille maistuvat Arla Luonto+ -sarjan tuotteet kannustavat 
koko perhettä syömään yhdessä. 

Ruokailuhetki on usein päivän kohokohta, jota odottavat innolla sekä lapset että aikuiset. Arla Luonto+ 
-makuviilit helpottavat yhdessä syömistä niin aamiaisella, välipalalla kuin iltapalalla, sillä ne ovat luonnollisesti 
terveellisiä ja herkullisia. Arla Luonto+ -makuviileissä ei ole lainkaan tavallista, valkoista sokeria, vaan ne on 
makeutettu miedosti hedelmien ja marjojen omalla sokerilla.

Arla Luonto+ -makuviilit sisältävät acidophilus- ja bifidus-maitohappobakteereja sekä D-vitamiinia. Tuotteet ovat 
myös lisäaineettomia ja laktoosittomia, joten viileistä voivat nauttia lähes kaikki erikoisruokavalioista huolimatta. 

Herkullisen miedot maut mansikka, mustikka ja banaani ovat koko perheen mieleen. Purkkien kyljissä 
ilahduttavat jälleen myös muista Arla Luonto+ -tuotteista tutut, veikeät lintuhahmot.

”Kuten kaikki Arla Luonto+-sarjan tuotteet, myös uudet makuviilit on kehitetty yhdessä kuluttajien kanssa. 
Sen lisäksi, että viilit ovat mukavan nostalginen tuote, ne ovat helppo ja herkullinen valinta perheen yhteisiin 
ruokailuhetkiin”, Arla Luonto+ -sarjan Brand & Category manager Kati Janhunen sanoo.

Arla Luonto+:n vinkit mukaviin ruokailuhetkiin lasten kanssa:

• Varaa välipalaa 
Säännölliset ateriat paitsi auttavat pitämään nälän 
loitolla, myös tuovat lapsen päivään ennakoitavuutta ja 
turvallisuudentunnetta.

• Hyödynnä aisteja 
Ruoan suutuntuma on lapsille erityisen tärkeä. Kehota 
lasta syömään kaikilla aisteillaan. Onko ruoka pehmeää 
vai rouskuvaa? Kylmää vai kuumaa? Entä miltä se 
tuoksuu? 

• Ota rennosti 
Lapset aistivat helposti ruokapöydän jännittyneen 
tunnelman. Näytä heille esimerkkiä rauhoittumalla itse ruoan 
ääreen ilman älylaitteita ja suhtautumalla ruokaan rennosti. 
Ruokailu on iloinen juttu!
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Arla Luonto+ -makuviilit: mansikka, mustikka ja banaani
Suositushinta 0,65 €/150 g.

Painokelpoiset kuvat tiedotteen liitteenä ja Miltton Showroomin kuvapankissa: www.milttonshowroom.fi. 
Salasana ja käyttäjätunnus: toimittaja@miltton.fi

Lisätietoja:

Kati Janhunen, Brand & Category manager, Arla
kati.janhunen@arlafoods.com
+358 50 502 8351

Ilona Haahtela, Miltton
ilona.haahtela@miltton.fi
+358 44 796 0012

Arla Oy on osa kansainvälistä Arla Foodsia, joka on maidontuottajien omistama osuuskunta. Suomessa toimimme Arla Suomi -yhteis-
työryhmässä, johon kuuluu 10 yhteistyömeijeriä eri puolilta Suomea. Arla Suomi -yhteistyöryhmässä on kaikkiaan 640 suomalaista mai-
dontuottajaa. Jalostamme n. 270 miljoonaa litraa suomalaista maitoa Sipoon meijerissä ja Hämeenlinnan Osuusmeijerissä. Mielestämme 
suomalaisella maidontuotannolla ja meijeriteollisuudella on merkittävä rooli Suomessa myös tulevaisuudessa, niin kotimarkkinoiden kuin 
vienninkin osalta.
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