
FACTSHEET

KINDERSERVIES MIO



Drinkbekers

Maakt leren drinken
leuker en makkelijker.

Kinderglas

Vrolijk en vlug
zélf leren drinken.

Babylepels

Voor hongerige
hummeltjes onderweg.

9MM+6MM+ 9MM+ 9MM+ 4MM+

Oefenbord + lepel

Gemakkelijk
zelf leren eten.

Servies + bestek

Zelf smaken ontdekken
is een feestje.

6MM+ 12MM+



Antilekbeker 
Mio 200 ml
De eerste stap 
naar je eigen slok

Zelf leren drinken gaat vaak gepaard met 
lekker knoeien en stoeien. Daarom hebben 
we deze beker zo gemaakt dat ‘ie nooit lekt. 
Ondersteboven of op z’n zij... geen probleem!  
Aan beide kanten zit een drinkopening, zo grijpt 
je kleintje nooit mis. Daarnaast heeft de beker 
nog iets bijzonders: we hebben de drinktuitjes 
zo kort mogelijk gemaakt, wat zorgt voor een 
gezondere ontwikkeling van mond en gebit. 
Gaat de beker mee naar het park? Dan doe je 
gewoon het kapje erop, zo blijft ‘ie schoon!

• Vanaf 6 maanden

• Extra korte drinktuitjes voor een gezondere  
ontwikkeling van mond en gebit

• Twee drinkopeningen

• Lekvrij

• Inclusief afsluitdop

• Kan tegen een stootje

• BPA-vrij



Voor een gezonde 
ontwikkeling van 

mond en gebit
De beker heeft iets bijzonders: we hebben  
de drinktuitjes zo kort mogelijk gemaakt.  
Dat zorgt voor een gezondere ontwikkeling  
van mond en gebit.

Innovatief 
design

De beker heeft twee 
drinkopeningen zodat je 

kleintje nooit misgrijpt. En 
door de grote handvaten 
lekker makkelijk vast te 

houden door kleine handjes.

Lekvri j
Zelf leren drinken gaat 

vaak gepaard met lekker 
knoeien en stoeien. Daarom 

hebben we deze beker zo 
gemaakt dat ‘ie nooit lekt. 

Ondersteboven of op z’n zij... 
geen probleem!



Technische informatie

Specificaties
• Schaf je hierna de rietjesbeker en 360° oefenbeker aan?  

Dan kun je de deksels handig uitwisselen! 
• Lekvrij
• Inclusief afsluitdop
• Hygiënisch, eenvoudig schoon te maken
• Makkelijk in en uit elkaar te halen
• Ventiel kan eenvoudig verwijderd worden
• Mag in de vaatwasser
• Glasheldere drinkcontainer
• Kan tegen een stootje
• BPA-vrij
• Niet geschikt voor vriezer of magnetron
• Voedselveilig

Afmetingen (inclusief verpakking)
136 x 76 x 152 mm

Materiaal
copolyester | pp | si

ANTILEKBEKER MIO 200 ML

10 80110 12400 | € 10,99
met decor: 10 80120 | € 12,99

136 x 76 x 152 mm
be 4 | ve 4 | omdoos 24

materiaal: copolyester | pp | si

deep pink 
78400

deep blue 
14600

Mickey Mouse 
65250

Nijntje Explore
65230

deep turquoise 
12400

6MM+



Rietjesbeker 
Mio 300 ml
Slurpen voor superkids
Een dagje leeuwen spotten in de dierentuin 
of met de trein naar opa en oma. Hoera! Iets 
lekkers te snoepen in de tas, én de Mepal 
Mio rietjesbeker. Want die zorgt ervoor dat je 
kleintje altijd z’n eigen beker bij zich heeft (met 
een zelfgekozen kleur of printje natuurlijk!). 
Deze beker is de perfect opvolger van onze 
antilekbeker. Even schuiven, en daar verschijnt 
het rietje! En het beste: je kindje kan het zelf, 
daar heb je dus even geen omkijken naar.

• Vanaf 9 maanden

• Flexibel, duurzaam rietje

• Hygiënisch af te sluiten: handig voor onderweg!

• Lekvrij

• Helpt je kind zijn/haar mondspieren te oefenen en 
meer kracht in de mond te ontwikkelen

• Kan tegen een stootje

• BPA-vrij

• Rietje kan vervangen worden, koop hiervoor de  
Mepal Mio set met reserverietjes



Maakt leren 
drinken leuker 
en makkelijker Helpt je kind zijn / haar mondspieren te oefenen 

en meer kracht in de mond te ontwikkelen.

Favoriet 
voor 

onderweg!
De beker is lekvrij dus  
geen gevaar in je tas.  

Even schuiven, en daar 
verschijnt het rietje! En het 
beste: je kindje kan het zelf, 
daar heb je dus even geen 

omkijken naar.



Technische informatie

Specificaties
• Heb je de 360° oefenbeker toevallig al?  

Dan kun je de deksels handig uitwisselen!
• Lekvrij
• Hygiënisch af te sluiten
• Hygiënisch, eenvoudig schoon te maken
• Makkelijk in en uit elkaar te halen
• Mag in de vaatwasser
• Glasheldere drinkcontainer
• Kan tegen een stootje
• BPA-vrij
• Niet geschikt voor vriezer of magnetron
• Voedselveilig

Afmetingen (inclusief verpakking)
80 x 80 x 172 mm

Materiaal
copolyester | pp | si

deep pink 
78400

deep blue 
14600

Mickey Mouse 
65250

Nijntje Explore
65230

deep turquoise 
12400

RIETJESBEKER MIO 300 ML

10 80130 12400 | € 10,99
met decor: 10 80140 | € 12,99

80 x 80 x 172 mm
be 4 | ve 4 | omdoos 24

materiaal: copolyester | pp | si

9MM+



360° oefenbeker 
Mio 300 ml 
Eindelijk meedoen 
met de grote mensen

Gezocht: eigenwijze peuterpubers die Alles. Zelf. Willen. 
Doen! Heb jij er ook zo eentje in huis? Gelukkig maar! 
Want ook al gaat niet alles meteen goed, de ontwikkeling 
van je kleine spruit gaat daardoor juist razendsnel. 
Met deze beker oefent je kindje slok voor slok om zelf 
drinken. Het drinkt net zoals een echt glas, lekker 
volwassen! De slimme deksel doseert de hoeveelheid 
drinken, zodat het er niet in één keer uitloopt. Geen natte 
wangen (of tafel) dus. Klaar voor de laatste reuzenstap? 
Dan kan de deksel er vanaf en is het een gewone beker!

• Vanaf 9 maanden

• Gecontroleerde stroom, leren doseren

• Voor een gezonde ontwikkeling van mond en gebit 

• Door de doorzichtige deksel stroomt het drinken er 
nooit in één keer uit

• 360˚drinken, drinken langs de hele rand

• Lekvrij

• Kan tegen een stootje

• BPA-vrij



De laatste stap 
naar een echt 

kinderglas

Met deze beker oefent je kindje slok voor slok 
om zelf te drinken. Het drinkt net zoals een echt 
glas, lekker volwassen! Klaar voor de laatste 
reuzenstap? Dan kan de deksel er vanaf en is  
het een gewone beker!

Leren
doseren

De slimme deksel doseert de 
hoeveelheid drinken, zodat het 

er niet in één keer uitloopt.  
Geen natte wangen (of tafel) dus. 

Door de doorzichtige deksel 
leert je kind op het juiste moment 

een slok te nemen.

Lekker zelf 
doen!

Eigenwijze peuterpubers die 
Alles. Zelf. Willen. Doen! Heb jij 

er ook zo eentje in huis? Gelukkig 
maar! Want ook al gaat niet alles 
meteen goed, daardoor gaat de 
ontwikkeling van je kleine spruit 
juist razendsnel. Deze beker kan 

tegen een stootje. 



Technische informatie

Specificaties
• Schaf je hierna de rietjesbeker en anitlekbeker aan?

Dan kun je de deksels handig uitwisselen!
• Lekvrij
• Gecontroleerde stroom
• 360˚drinken
• Hygiënisch, eenvoudig schoon te maken
• Mag in de vaatwasser
• Glasheldere drinkcontainer
• Kan tegen een stootje
• BPA-vrij
• Niet geschikt voor vriezer of magnetron
• Voedselveilig

Afmetingen (inclusief verpakking)
80 x 80 x 172 mm

Materiaal
copolyester | pp | si

360° OEFENBEKER MIO 300 ML 

10 80150 12400 | € 10,99
met decor: 10 80160 | € 12,99

80 x 80 x 172 mm
be 4 | ve 4 | omdoos 24

materiaal: copolyester | pp | si

deep pink 
78400

deep blue 
14600

Mickey Mouse 
65250

Nijntje Explore
65230

deep turquoise 
12400

9MM+



Kinderglas Mio 
250 ml 
Vrolijk en vlug 
zélf leren drinken

Onze fleurige kunststof kinderglazen zijn oersterk 
en kunnen dus prima tegen een stootje. Da’s handig 
en veilig, als je kleintje net leert drinken en alles 
zélf wil doen. Er zijn verschillende vrolijke kleuren 
en printjes, zo herkent ieder kind z’n eigen glas. 
Op de grond gevallen? Geen probleem. Gewoon 
even in de vaatwasser en opnieuw proberen. Er zijn 
verschillende vrolijke kleuren en printjes, zo herkent 
ieder kind z’n eigen glas. 

• Perfect voor kleine kinderhandjes

• Veilig, want geen risico op glassplinters

• Handig stapelbaar

• Een kleurtje of print voor ieder kind

• BPA-vrij



Technische informatie

Specificaties
• Handig stapelbaar
• Mag in de vaatwasser
• Kan tegen een stootje
• BPA-vrij
• Niet geschikt voor vriezer of magnetron
• Voedselveilig

Afmetingen
Ø 75 x 91 mm

Materiaal
san

deep pink 
78400

deep blue 
14600

Mickey Mouse 
65250

Nijntje Explore
65230

deep turquoise 
12400

KINDERGLAS MIO 250 ML 

10 80210 12400 | € 2,99
met decor: 10 80220 | € 3,99 

Ø 75 x 91 mm | 250 ml 
be 4 | ve 4 | omdoos 60

materiaal: san

9MM+



Set babylepel 
Mio 2 stuks 
Voor hongerige 
hummeltjes onderweg

Onderweg ineens een hongerkreet? Geen nood! 
Met een potje en dit setje lepels valt er altijd iets te 
happen en tover je zo weer een lach tevoorschijn. De 
lepels zijn smal en ondiep, zodat het lekker makkelijk 
eet. En zie je die lange stelen? Daarmee haal je 
zelfs de laatste beetjes uit een potje babyvoeding. 
De lepels zitten met z’n tweeën in een praktische 
casette, dus je tas blijft schoon. De gebruikte kun je 
gewoon terug doen, en dan heb je nog een schone 
over. Daarna alles even de vaatwasser in en je kunt 
weer op pad! Maar eigenlijk zijn ze voor thuis stiekem 
ook hartstikke handig.

• Vanaf 4 maanden

• De lepels zijn smal en ondiep: lekker makkelijk happen

• Door de lange steel haal je ook het laatste restje  
uit een potje

• In de cassette neem je ze hygiënisch mee

• Handig te combineren met de snackpot, voor  
zelfgemaakte hapjes

• BPA-vrij



Technische informatie

Specificaties
• Inclusief cassette
• Mag in de vaatwasser
• Lichtgewicht
• BPA-vrij
• Voedselveilig

Afmetingen (inclusief verpakking)
62 x 22 x 205 mm

Materiaal
pp

deep pink 
78400

deep blue 
14600

light blue 
15600

yellow
81900

deep turquoise 
12400

BABYLEPEL 2 STUKS 

10 80320 12400 | € 5,99
62 x 22 x 205 mm

be 4 | ve 4 | omdoos 64
materiaal: pp

4MM+



Oefenbord & 
oefenlepel Mio
Ik wil nog een schep!
Grijpt je kleine foodie steeds naar jouw bord en 
bestek? Dan is het tijd om het lekker zelf te laten 
doen! Dat vereist natuurlijk de nodige oefening. Op 
het lesprogramma: verfijnde hand-mondcoördinatie. 
Gelukkig helpt Mepal Mio een handje mee! Door de hoge 
gebogen rand van het oefenbord lukt het je kleintje in no 
time om eten op de lepel te scheppen. Zo belanden zelfs 
die lastige doperwtjes in de mond (in plaats van op de 
grond). Zélf gedaan, dus trotse koppies gegarandeerd! 
De anti-slipbodem laat het bord niet heen en weer 
schuiven, zodat al het lekkers op het bord blijft liggen. 
Oké, we zullen eerlijk zijn. Het meeste dan.

• Vanaf 6 maanden

• Hoge rand en ronde hoeken om gemakkelijk eten op 
de lepel te scheppen

• Anti-slip bodem houdt het bord op zijn plek

• Handige handgreep om je kind gemakkelijk te voeden

• Lepel met goede grip en korte handgreep

• Het borje schuif je zo in de magnetron

• BPA-vrij



Oefening
baart kunst!

Grijpt je kleine foodie steeds naar jouw bord en 
bestek? Dan is het tijd om het lekker zelf te laten 
doen! Dat vereist natuurlijk de nodige oefening. Op 
het lesprogramma: verfijnde hand-mondcoördinatie. 
Gelukkig helpt Mepal Mio een handje mee! 

Zelf smaken
ontdekken

Door de hoge gebogen rand van 
het oefenbord lukt het je kleintje 
in no time om eten op de lepel 
te scheppen. Zo belanden zelfs 

die lastige doperwtjes in de 
mond. Toch even helpen door de 
knik houd je het bord stevig vast 

terwijl je je kind hapjes geeft.

Innovatief
design

De anti-slipbodem laat het bord 
niet heen en weer schuiven, 

zodat al het lekkers op het bord 
blijft liggen. Nog even snel iets 
opwarmen? Het bordje schuif je 

zo in de magnetron.



Technische informatie

Specificaties
• Mag in de magnetron
• Anti-slip bodem
• Mag in de vaatwasser
• Lichtgewicht
• BPA-vrij
• Voedselveilig

Afmetingen (inclusief verpakking)
Oefenbord: 175 x 175 x 35 mm
Oefenlepel: 72 x 16 x 156 mm

Materiaal
pp | tpeOEFENBORD MIO 

10 80020 12400 | € 9,99
175 x 175 x 35 mm

be 4 | ve 4 | omdoos 32
materiaal: pp | tpe

light blue
15600

yellow
81900

OEFENLEPEL MIO 2 STUKS 

10 80310 12400 | € 4,99
72 x 16 x 156 mm

be 4 | ve 4 | omdoos 48
materiaal: pp

6MM+ 6MM+

deep pink 
78400

deep pink 
78400

deep blue 
14600

deep blue 
14600

Mickey Mouse 
65250

Nijntje Explore
65230

deep turquoise 
12400

deep turquoise 
12400



Kinderschaaltje  
& kinderbord Mio
Van muizenhapjes 
tot reuzehappen

“Mahaaam, wat eten we? Heb jij ook van dat 
nieuwsgierige grut thuis? Laat ze lekker helpen 
hun eigen eten te bereiden! Beslag mixen, groente 
wassen, de tafel dekken. Ze kunnen al heel veel 
zelf! Misschien niet vlekkeloos, maar wel hartstikke 
gezellig. En daarna… apetrots samen alles opeten, 
Nijntje en Mickey kijken goedkeurend toe. Belandt er 
iets op de grond? Geen kind overboord, want zowel 
het bordje als schaaltje zijn van oersterk materiaal. 
Ze gaan lekker lang mee dus, handig voor eventuele 
broertjes of zusjes (of kleinkinderen!). Enne, heb 
je het bestekje en de beker al gezien in dezelfde 
vrolijke printjes?

• Stamppot van gisteren opwarmen? Kan gewoon  
in de magnetron!

• Ontelbaar veel designs, ieder kind z’n eigen print

• Kan tegen een stootje

• Lichtgewicht

• BPA-vrij



Sni jden, 
roeren, 

prikken, hap!
Met het Mepal kinderservies kunnen 
nieuwsgierige kinder-handjes lekker 

hun gang gaan. Nieuwe smaken 
ontdekken is een feestje! Belandt 
er iets op de grond? Geen kind 

overboord, want het servies is van 
oersterk materiaal.



deep pink 
78400

deep blue 
14600

Mickey Mouse 
65250

Nijntje Explore
65230

deep turquoise 
12400

KINDERBORD MIO 

10 80010 12400 | € 7,99
Ø 220 x 20 mm 

be 4 | ve 4 | omdoos 32
materiaal: pp

Technische informatie

Specificaties
• Mag in de magnetron
• Mag in de vaatwasser
• Lichtgewicht
• Kan tegen een stootje
• BPA-vrij
• Voedselveilig

Afmetingen
Schaaltje: Ø 127 x 45 mm
Kinderbord: Ø 220 x 20 mm

Materiaal
pp

SCHAALTJE MIO 

10 80030 12400 | € 5,99
Ø 127 x 45 mm

be 4 | ve 4 | omdoos 48
materiaal: pp



Kinderbestekset 
Mio 3-delig 
Snijden, roeren, 
prikken, hap!

Kleintjes doen het liefst alles na wat papa en 
mama doen. Met mes en vork eten, dán ben je 
pas groot! Het Mepal Mio besteksetje is gemaakt 
van roestvrijstaal, met handvatten van kunststof 
voor een fijne handgreep. Oefenen met snijden is 
belangrijk (en hartstikke leuk!) op deze leeftijd, 
maar voor ouders misschien ook een beetje 
spannend. Daarom zit het kartelrandje van het mes 
aan één kant, om te leren snijden zónder gevaar 
voor eigen vingers. Prima gereedschap dus, om zelf 
al die nieuwe smaken mee te proeven!

• Vanaf 12 maanden

• Gemaakt van roestvrijstaal, met handvatten van 
kunststof voor een fijne handgreep

• Comfortabele handgrepen ideaal voor kleine handen

• Het mes heeft een veilige kartelrand

• BPA-vrij



Sni jden, 
roeren, 

prikken, hap!
Met het Mepal kinderservies kunnen 
nieuwsgierige kinder-handjes lekker 

hun gang gaan. Nieuwe smaken 
ontdekken is een feestje! Belandt 
er iets op de grond? Geen kind 

overboord, want het servies is van 
oersterk materiaal.



Technische informatie

Specificaties
• Mag in de vaatwasser
• Lichtgewicht
• Niet geschikt voor vriezer of magnetron
• BPA-vrij
• Voedselveilig

Afmetingen (inclusief verpakking)
120 x 17 x 195 mm

Materiaal
rvs | abs

deep pink 
78400

deep blue 
14600

Mickey Mouse 
65250

Nijntje Explore
65230

deep turquoise 
12400

BESTEKSET 3-DELIG 

10 80330 12400 | € 9,99 
120 x 17 x 195 mm

be 4 | ve 4 | omdoos 48
materiaal: rvs | abs

12MM+


