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Tilbehør til Artisan standmixer

“En kulinarisk nydelse opnås ved en blanding af kreativitet, viden, 
sans for harmoni og de rette redskaber.” 
Da madlavning er en proces, har vi gjort Artisan standmixeren til 
en uerstattelig “hjælp i køkkenet” – præcis som den er skabt til 
– med mulighed for nem montering af et stort udvalg af tilbehør. 
Tilbehøret til Artisan standmixer gør den endnu mere fantastisk, 
og gør arbejdet lettere for dig. 
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Artisan standmixer med vippehoved

Standmixerens unikke og ikoniske design gør den til en forlængelse af dine hænder, 
din fantasi og dine evner. Sammen med maskinens alsidighed og fleksibilitet, kan den 
inspirere og hjælpe dig til at skabe noget helt specielt – hver gang. Standmixeren 
med vippehoved er udført i strålende og  tiltrækkende farver, der kan tilfredsstille 
enhver smag.
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Artisan standmixer med skållift 

En større skål, en forbedret ydeevne og en kraftigere motor.
Til den professionelle, som kræver mere. Til gæstemad på højt niveau.
Til dem, som har brug for ekstra kraft til at skabe endnu mere. 
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Tilbehør til bagning 
Stålpiskeris, dejkrog og fladt piskeris/dejspade

Der er ikke noget, der viser dine sande evner for kogekunst mere end bagning af 
dit eget brød og dine egne kager. Her er der ingen genveje til at skjule fejl. Det 
er et spørgsmål om detaljer.

En lækker dessert er højdepunktet ved mange gastronomiske oplevelser. Du kan 
kun overgå dig selv, hvis du har de rigtige redskaber. Artisan standmixeren er et 
anerkendt redskab til dine kulinariske mesterværker.

KitchenAid har designet en serie mixe-redskaber, der sammen med det nye piskeris 
med flexkant, garanterer pålidelige resultater igen og igen.
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Stålpiskeris K45WW

Standardtilbehør, der følger med alle standmixere med vippehoved. 

Anvendes til piskning af æggehvider, fløde og dip, som 
f.eks. mayonnaise.

Fremstillet i rustfrit stål (tråde) og aluminium (hoved).
Må ikke vaskes i opvaskemaskine!
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Elliptisk piskeris med 11 buer 5K7EW

Standardtilbehør, der følger med alle standmixere med skålløft.

Piskeriset i rustfrit stål med 11 buer udformet i elliptisk design, som 
dækker hele skålen. Herved kan store mængder piskes lige så hurtigt 
som mindre mængder.

Det har den helt rigtige udformning og størrelse til de allerbedste 
piskeresultater.

Rustfrit stål.
Tåler opvaskemaskine.
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Dejkrog K45DH

Standardtilbehør, der følger med alle standmixere med vippehoved. 

Til at blande og ælte gærdej.

Fremstillet af aluminium og belagt med non-stick nylon.
Tåler opvaskemaskine.
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Spiralformet dejkrog 5K7SDH

Standardtilbehør, der følger med alle Artisan standmixere med skålløft. 

Anvendes til at blande og ælte gærdej, f.eks. pizza- og pastadej.

Rustfrit stål.
Tåler opvaskemaskine.
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Fladt piskeris K5THCB

Standardtilbehør, der følger med alle Artisan standmixere 
med vippehoved.

Bruges til normale og tunge blandinger af f.eks. kagedej, glasur, 
småkagedej og kartoffelmos.

Fremstillet af aluminium og belagt med  non-stick nylon.
Tåler opvaskemaskine.
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Fladt piskeris 5K7SFB

Standardtilbehør, der følger med alle Artisan standmixere med skålløft. 

Bruges til normale og tunge blandinger af f.eks. kagedej, glasur, 
småkagedej og kartoffelmos.

Rustfrit stål.
Tåler opvaskemaskine.
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Fladt piskeris med fleksibel kant 5KFE5T

Valgfrit tilbehør, der passer til alle 4,8 L standmixere med vippehoved.

Bruges til normale og tunge blandinger af f.eks. kagedej, glasur, 
småkagedej og kartoffelmos.
Den fleksible kant sikrer hurtigere blanding uden at motoren skal 
stoppes og blandingen skrabes ned med en spatel undervejs.

Silikonebelagt metal.
Tåler opvaskemaskine.
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Fladt piskeris med fleksibel kant 5KFE7T

Valgfrit tilbehør, der passer til alle 6,9 L standmixere med skålløft.

Bruges til normale og tunge blandinger af f.eks. kagedej, glasur, 
småkagedej og kartoffelmos.
Den fleksible kant sikrer hurtigere blanding uden at motoren skal 
stoppes og blandingen skrabes ned med en spatel undervejs.

Silikonebelagt metal.
Tåler opvaskemaskine.
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Tilbehør til retter med kød  
Kødhakker og pølsehorn

Hvor omhyggelig er du, når du udvælger rette stykke kød? 
En udvalgt kødudskæring kræver særlig omhu, især når det skal hakkes. Det er meget 
vigtigt at bevare den sarte fiberstruktur. Hvis der hakkes for hurtigt eller for fint, kan 
kødets saft og struktur gå tabt.

Det lyder som en almindelig opgave for en foodprocessor, men det kræver særlig 
omhu. KitchenAid er meget omhyggelig i udførelsen af tilbehøret, så du kan være 
sikker på at excellere i tilberedelsen af smagfulde burgere, farsbrød og pølser.
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Kødhakker 5FGA

Valgfrit tilbehør.

Bruges til at hakke kød, fisk, grøntsager, tørt brød, nødder, frugt og 
ost. Kød skal være meget koldt, gerne delvist frossent, for at opnå 
den bedste hakning.

Leveres med: Dobbeltsidet, selvslibende, rustfrit stål kniv med fire blade, 
grove og fine hulskiver af rustfri stål samt nedstopper/spændenøgle.

Valgfri ingrediensbakke med stor kapacitet (5FT).
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Pølsehorn 5SSA

Valgfrit tilbehør.

Skal bruges sammen med kødhakkeren 5FGA.
Bruges til fremstilling af mange slags pølser.

Leveres med: 2 rør på 10 mm og 16 mm.
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Tilbehør til frugt og grønt 
Purépresse, råkostjern, ekstra tromler og citruspresser

Frugt og grønt bør være en del af din madlavning, uanset om du er vegetar eller 
ej. Når du tænker på dit helbred, ved du, at vi alle har brug for frugt og grønt. 
Det kan være meget tidskrævende at skære frugt og grønt. Hver ret kræver en 
speciel udskæring, og hver udskæring har sit særlige navn. Udskæringskvaliteten 
kan være afgørende for, om man har succes med en ret.

Vi kan glæde dig med at fortælle, at KitchenAid har designet en tilbehørsserie til 
Artisan standmixeren, som letter dit arbejde, når du tilbereder sundt frugt og grønt.
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Purépresse 5FVSP

Valgfrit tilbehør.

Skal bruges sammen med  kødhakkeren 5FGA. 
En pressekegle, en filterbakke og stænkskjold kan påsættes kødhakkeren 
til bearbejdning/puréring af blød frugt og tilberedte grøntsager til 
fremstilling af f.eks. syltetøj, puré, æblemos, sauce og babymad. 

Purépressen skiller eventuelle kerner, stilke eller skræl fra. Så det 
er ikke nødvendigt at skrælle eller udstene frugt og grønt, før det 
placeres i tragten.

35



36



Råkostjern MVSA

Valgfrit tilbehør.

Rodfrugter, rå grønne grøntsager, kartofler, løg, forskellige former for 
frugt, nødder, chokolade og ost rives eller skæres i skiver.

Leveres med: Mellemfin og grov rivetromle samt en snittetromle. 
Tromlerne er udført i rustfrit stål.
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Ekstra tromler EMVSC

Valgfrit tilbehør.

3 ekstra tromler til brug sammen med råkostjernet MVSA.
Leveres med: Pureringstromle, strimletromle (julienne)
og fin rivetromle.

Tromlerne er udført i rustfrit stål.
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Citruspresser 5JE

Valgfrit tilbehør.

Gør det nemt at presse frugtjuice. 
Presser alle citrusfrugter. Filtrerer pulpen fra.
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Tilbehørssæt  
Kødhakker, purépresse og råkostjern

Enhver, der elsker at lave mad og som ejer en Artisan standmixer, ønsker at udforske 
opskrifterne i KitchenAids kogebog. Koblingsleddet foran på standmixeren afslører, 
at der er mange spændende muligheder i din Artisan standmixer. Det er tydeligt: 
Artisan standmixeren kan langt mere end at mixe - den er en virkelig partner. For 
dem, som har lyst til at tage det næste skridt i retning af «madlavningens paradis», 
er dette tilbehørssæt med tre dele et godt valg. Med dette sæt er du dækket ind til 
udførelse af de fleste moderne bearbejdningsteknikker. KitchenAid har udført sættet, 
så det holder i mange år. En solid investering til den bedste fødevareforarbejdning 
på markedet.

Flere deltaljer om indholdet kan ses på side 29, 35 og 37.
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Tilbehør til tilberedning af is 
Isskål 

Hvad er mere forfriskende end flødeis eller sorbet på en varm sommerdag? 
Italienerne har gjort flødeis og sorbet til en kunstform. Smagen af frisklavet, 
hjemmelavet flødeis eller sorbet er uforlignelig. Det er en fantastisk belønning for 
alle, der elsker at lave mad og som holder af at forkæle sig selv og deres gæster. 
KitchenAid har fremstillet et tilbehør, som forvandler din standmixer til et italiensk 
“gelateria” og“sorbeteria”. Dine venner vil misunde dig denne ”ismaskine”.
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 Isskål 5KICA0WH

Valgfrit tilbehør.
Må kun bruges til europæiske standmixere.

Fremstiller op til 1,9 L is med blød konsistens, sorbet eller frossen 
dessert på 20-30 min. 

Væsken mellem fryseskålens vægge sikrer, at indholdet fryses effektivt 
og ensartet gennem hele blandingsprocessen. 

Isskålen tåler ikke maskinopvask! 
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Tilbehør til fremstilling af pasta 
Pastavalser, raviolimaskine, pastapresse og pastatørrestativ

Italienerne er sande mestre i at forvandle mel, vand og æg til et overraskende 
udvalg af lækker pasta. Men... noget så simpelt kræver omhyggelighed. Hver 
pastatype har sin egen konsistens, sin egen form, stil og tekstur. Ikke for tyk, ikke 
for tynd. Når du fremstiller pasta på den italienske måde, er der ikke plads til fejl. 
KitchenAid har designet tilbehør, som forvandler din Artisan standmixer til en 
kompakt, italiensk pastafabrik.

49



50



Pastavalser 5KPRA

Valgfrit tilbehør.

Sæt bestående af 3 dele i solidt rustfrit stål: En valse til fremstilling af 
op til 140 mm brede pastaplader til lasagne og 2 valser til fremstilling 
af frisk tagliatelle eller spaghetti. 
Pastavalserne bruges på mixeren, så du har begge hænder fri til at 
arbejde med pastaen. 

Pastadejen rulles gennem den justerbare pastavalse på lav indstilling, 
1 eller 2, for at ælte og fladgøre. På højere indstillinger, 3 til 8, 
fladgør pastavalsen dejen yderligere til et bredt brugsudvalg, som 
f.eks. tykt til ægnudler, medium til lasagneplader og tyndt til linguini.

Pastavalserne (ref. 5KPSA) kan også købes separat.
Brug pastarullen til at ælte og fladgøre pastaplader.
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Raviolimaskine 5KRAV 

Valgfrit tilbehør.

Komplet supplement til sættet med pastavalser, 5KPRA. Fremstiller 
3 brede rækker ravioli. De formede valser laver de store lommer og 
folder samt forsegler raviolien. 

Til fremstilling af pasta med familiens yndlingsfyld. Tragten placerer 
fyld af kød, ost eller spinat mellem pastapladerne, og de særligt 
konstruerede valser klemmer og forsegler fyldet i store lommer til 
fantastiske ravioli. 

Fremstillet af holdbart, forkromet metal.
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Pastapresse 5KPEXTA

Valgfrit tilbehør.

Med denne pastapresse er det nemt at fremstille frisk hjemmelavet 
pasta. Pastapressen leveres med opbevaringsæske, rengøringsbørste 
og 6 plader til fremstilling af pasta i forskellige former og længder.

Hver plade består af en metalramme og 2 plastindsatser.
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Pastatørrestativ 5KPDR

Valgfrit tilbehør.

Når pastatørrestativet er foldet ud, giver det over 3 meters ophængnings-
plads (16 arme á 20,32 cm).

Brug stokken i midten af stativet til at fange tagliatellen eller spaghettien 
med, når den skæres fri af pastamaskinen. Hæng derefter den friske 
pasta til tørre på stativet. Stativet sparer plads på køkkenbordet og 
medvirker til hurtig, ensartet tørring.
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Skåle 
4,8 L skål, 6,9 L løfteskål, 4,3 L skål, 3 L skål, 4,8 L klar glasskål 
og 4,8 L mat glasskål

Blande, piske, røre, folde. Hvordan vil du nogensinde få gjort alt det uden brug af 
flere skåle? Som en effektiv og organiseret kogekunstner ønsker du at nyde din koge-
kunst, fremfor at bruge tid på at vaske den samme skål op igen og igen, mens du 
skaber dine mirakler: Du har ganske enkelt brug for at være godt udstyret. Ingen 
forsinkelser og færre komplikationer.  
Du kan ikke have for mange skåle, hvis du er en lidenskabelig bager. KitchenAid 
har designet en serie skåle til hver deres brug, som gør dit liv som passioneret 
kok meget nemmere.
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4,8 L skål 5K5THSBP

Standardtilbehør, der følger med alle Artisan standmixere 
med vippehoved. 

Blankpoleret, rustfri skål med ergonomisk håndtag.
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6,9 L skål 5KR7SB

Standardtilbehør, der følger med alle Artisan standmixere med skålløft.

Højglanspoleret rustfrit stål skål på 6,9 L, som nemt kan håndtere 
3,6 kg kartoffelmos eller dej til 8 brød à 450 g – eller 16 pizzaer.
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4,3 L skål 5K45SBWH og 3 L skål 5KB3SS

Valgfrit tilbehør til standmixer med vippehoved.

Skålene supplerer standardskålen på 4,8 L og anvendes, når der skal 
mixes mindre mængder.

Skålen på 4,3 L har håndtag. Skålen på 3 L er uden håndtag.
Begge skåle er fremstillet af blankpoleret, rustfrit stål.
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4,8 L glasskål 5K5GB

Valgfrit tilbehør til standmixer med vippehoved.

Fremstillet af robust glas. Med let aflæselige måleenheder.

Inkl. silikonelåg, som med fordel kan bruges på skålen, når bagværk 
skal hæve. Låget hjælper også med at holde skålen ren, når mixeren 
ikke er i brug. 

Skålens formstøbte hældetud gør det nemt at hælde fra skålen – 
og mindsker spild og dryp.

En speciel skålbase fastgør skålen på mixeren.
Mixerskålen tåler maskinopvask, fryser og mikrobølgeovn.
.
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4,8 L mat glasskål 5K5GBF

Valgfrit tilbehør til standmixer med vippehoved.

Fremstillet af robust glas. 

Let aflæselige måleenheder på skålens sider. 
Leveres med silikonelåg.

Mixerskålen tåler maskinopvask, fryser og mikrobølgeovn.
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Kornmølle 5KGM

Valgfrit tilbehør.

Maler hvede, havre, ris, majs, byg, boghvede, hirse og andre tørre, 
fedtfattige kerner. Kornmøllen kan justeres til at male alt fra fint mel 
til knækkede kerner.

Alle dele er fremstillet af metal.

Andet valgfrit tilbehør
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Plastskærm 5KN1PS*

Valgfrit tilbehør til standmixer 
med vippehoved. 

Plastskærmen er et praktisk tilbehør, som forhindrer stænk, og gør det nemt at 
tilsætte ingredienser, mens køkkenmaskinen arbejder. Fremstillet af gennemsigtigt 
materiale (Lexan), så det er muligt at se ingredienserne i skålen.
Tåler ikke maskinopvask.

Plastskærm 5K7PS**

Valgfrit tilbehør til standmixer på 6,9 L. 

*   Standardtilbehør følger med Artisan standmixere med vippehoved.
**  Standardtilbehør følger med Artisan standmixere med skålløft.
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Overtræk til standmixer 
KMCC1WH

Valgfrit tilbehør.

Vaskbart overtræk af polyester og 
bomuld beskytter standmixeren 
mod støv og fedt. Overtrækket har 
en praktisk udvendig lomme til 
opskrifts bøger, køkkenudstyr m.v.

Plastiklåg KBC90N

Valgfrit tilbehør til standmixer 
med vippehoved. 

Tætsluttende plastiklåg, som passer til 
følgende skåle: 4,8 L skål (5K5THSBP), 
4,3 L skål (5K45SBWH) og 3 L skål 
(5KB3SS).
Pakket i sæt à 2 stk.
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Tekniske data 
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Henvisning Bruttovægt
kg

Gaveæskemål
H × B × D

EAN-kode Anbefalet 
hastighed

5FGA 1,2 20 × 21,5 × 11 cm 54 13184 400309 Hastighedstrin 4 

5FVSP 0,7 16,5 × 26 × 9,5 cm 54 13184 400804 Hastighedstrin 4

5FVSFGA 1,6 24,5 × 17,5 × 18,5 cm 54 13184 400705 Hastighedstrin 4

5FT 0,5 18 × 31 × 8 cm 54 13184 400606 -

FPPC 3,745 25 × 43,5 × 30 cm 54 13184 403003 -

MVSA 1,2 24 × 41 × 12 cm 54 13184 402808 Hastighedstrin 4

EMVSC 0,55 19 × 36 × 9 cm 54 13184 402907 Hastighedstrin 4

5SSA 0,12 8 × 22,5 × 8 cm 54 13184 402709 Hastighedstrin 4

5KPRA 3,5 26 × 19 × 10,5 cm 54 13184 403102 Hastighed 2 - 4

5KRAV 2,5 15 × 32 × 18 cm 54 13184 410209 -

5KPEXTA 2,2 32,5 × 22,5 × 21 cm 54 13184 410902 -

5KPDR (sort) 0,9 62,5 × 27,5 × 49 cm 54 13184 501037 -

5KICA0WH 3,095 28 × 26 × 26 cm 54 13184 410704 -

5JE 0,5 23 × 17 × 12,5 cm 54 13184 401009 -

K45DH 0,3 19 × 12 × 12 cm 54 13184 401306 -

5K7SDH 0,47 11,5 × 11,5 × 18,5 cm 54 13184 690069 -

K45WW 0,22 19 × 12 × 12 cm 54 13184 401603 -

5K7EW 0,385 17 × 15,5 × 16 cm 54 13184 690045 -

K5THCB 0,23 19 × 12 × 12 cm 54 13184 403508 -

5K7SFB 0,62 17 × 15,5 × 16 cm 54 13184 690052 -

5KFE5T 0,28 19 × 18 × 4,5 cm 54 13184 403607 -

5KFE7T 0,5 20 × 4 × 22 cm 54 13184 690106 -

5KGM 2,18 22 × 22 × 14 cm 54 13184 410117 Hastighedstrin 10

5KN1PS 0,364 8,5 × 29 × 23 cm 54 13184 410803 -

5K7PS 0,3 29 × 23,5 × 8,5 cm 54 13184 690090 -

KBC90N 0,36 3 × 26 × 26 cm 54 13184 400804 -

KMCC1WH 0,22 4 × 32 × 24 cm 54 13184 401702 -
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Henvisning Bruttovægt
kg

Gaveæskemål
H × B × D

EAN-kode Andre oplysninger

5K5THSBP 1,1 21 × 24,5 × 24,5 cm 54 13184 403409 Indvendig Ø 21,5 cm 
Indvendig H = 16 cm
H skål = 19 cm

5KR7SB 1,46 28,5 × 25,5 × 21,5 cm 54 13184 690038 Indvendig Ø 21 cm 
Indvendig H = 18 cm 
H skål = 19 cm 

5KB3SS 0,75 20 × 24,5 × 24,5 cm 54 13184 401801 Indvendig Ø 21,5 cm 
Indvendig H = 11 cm 
H skål = 14 cm

5K45SBWH 0,85 20 × 24,5 × 24,5 cm 54 13184 401504 Indvendig Ø 21,5 cm 
Indvendig H = 14 cm 
H skål = 17 cm

5K5GB 2,695 24 × 28,5 × 28,5 cm 54 13184 410124 Indvendig Ø 21,5 cm 
Indvendig H = 16 cm 
H skål = 19 cm

5K5GBF 2,71 24 × 28,5 × 28,5 cm 54 13184 690014 Indvendig Ø 21,5 cm 
Indvendig H = 16 cm 
H skål = 19 cm

79



Ingen del af denne udgivelse må kopieres og/eller udgives 
på tryk, ved fotokopiering, på mikrofilm eller på nogen anden 
måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra KitchenAid.

Tryk: Symeta/Belgium

Fotografi: Tony le Duc; Studio Ferrazzini Bouchet; 
Carlo Magnoli; Stojan + Voumard sa
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