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Tillbehör till Artisan köksmaskin

“Kulinariska läckerheter skapas med en blandning av kreativitet, 
kunskap, en känsla för harmoni och de rätta redskapen.”  
Eftersom matlagning är en process har vi gjort Artisan köksmaskin 
till en oumbärlig hjälpreda i köket, och det är ju det den ska 
vara, till vilken många olika tillbehör och tillsatser enkelt kan 
anslutas och användas. Tillbehören till Artisan köksmaskin gör att 
matlagningen blir bättre och din arbetsbelastning minskar.
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Artisan köksmaskin med uppfällbart drivhuvud

Köksmaskinens unika och ikoniska utformning gör den till en förlängning av dina 
händer, din fantasi och dina färdigheter. Med sin mångsidighet och flexibilitet kan 
den inspirera och hjälpa dig att skapa något verkligt speciellt varje gång. Den här 
köksmaskinen har ett uppfällbart drivhuvud och klarar av det mesta du kan komma 
på. Finns i flera snygga färger.
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Artisan köksmaskin med hävarm 

Större skål, förbättrad prestanda, mer kraftfull motor. 
För kockar med höga krav. För den som vill bjuda på mat i stor skala.
Som behöver kraften till hands för att skapa ännu mer. 
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Tillbehör för bakning och deg 
Ballongvisp, degkrok och flatblandare

Ett verkligt bevis på din hängivenhet som mästerkock är givetvis att baka eget 
bröd och göra egen pajdeg till olika maträtter. Här finns det inga genvägar och 
alla misstag framgår tydligt av resultatet. Det hänger på de små detaljerna.

En delikat dessert är en perfekt avslutning på många fantastiska menyer. 
En förutsättning för ett lyckat resultat är att använda rätt verktyg. Då är Artisan 
köksmaskin lösningen för dig, en populär hjälpreda för mästerkockar över 
hela världen.

KitchenAid har tagit fram en serie tillbehör som ger dig perfekt resultat varje 
gång. Bland nyheterna finns den innovativa flatblandaren med silikonvinge.

9



10



Ballongvisp K45WW

Standardtillbehör som medföljer alla köksmaskiner med 
uppfällbart drivhuvud. 

Används för att vispa in luft i ägg, äggvitor, vispa grädde 
och dippsåser (såsom majonnäs).

Gjord av rostfritt stål (trådar) och aluminium (huvud).
Inte maskindisksäker!
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Elliptisk 11-trådsvisp 5K7EW

Standardtillbehör som medföljer alla köksmaskiner med hävarm.

11-kabelsvispen i rostfritt stål har en elliptisk design som maximerar 
skålens täckning och gör det möjligt att vispa stora och små volymer 
lika snabbt.

Den har exakt rätt form och storlek för att optimera bästa vispresultat.

Rostfritt stål.
Maskindiskbar.
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Degkrok K45DH

Standardtillbehör som medföljer alla köksmaskiner med 
uppfällbart drivhuvud. 

Används för att blanda och knåda jästdeg, såsom bröd, 
pizzadegoch pastadeg.

Tillverkad i aluminium med nylonbeläggning.
Maskindiskbar.
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Degkrok med spiralform 5K7SDH

Standardtillbehör som medföljer alla Artisan köksmaskiner med hävarm. 

Används för att blanda och knåda jästdeg, såsom bröd, pizzadeg 
och pastadeg.

Rostfritt stål.
Maskindiskbar.
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Artisan flatblandare K5THCB

Standardtillbehör som medföljer alla Artisan köksmaskiner med 
uppfällbart drivhuvud.

Används för normala till tunga blandningar, såsom kakor, glasyr, 
kex och potatismos.

Tillverkad i aluminium med nylonbeläggning.
Maskindiskbar.
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Artisan flatblandare 5K7SFB

Standardtillbehör som medföljer alla Artisan köksmaskiner med hävarm. 

Används för normala till tunga blandningar, såsom kakor, glasyr, kex 
och potatismos.

Rostfritt stål.
Maskindiskbar.
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Flex kantblandare 5KFE5T

Extra tillbehör

Används för normala till tunga blandningar, såsom kakor, glasyr, kex 
och potatismos.
Den flexibla kantdesignen garanterar snabbare blandning, utan att 
behöva stanna motorn och använda spatel.

Belagd metall med en sida av silikon.
Maskindiskbar.
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Flex kantblandare 5KFE7T

Extra tillbehör som passar till alla köksmaskiner med hävarm och skål 
på 6,9 L.

Används för normala till tunga blandningar, såsom kakor, glasyr, kex 
och potatismos.
Den flexibla kantdesignen garanterar snabbare blandning, utan att 
behöva stanna motorn och använda spatel.

Belagd metall med en sida av silikon.
Maskindiskbar.
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Tillbehör för kött 
Livsmedelskvarn och korvhorn

Hur mycket tid lägger du på att välja ut en riktigt fin bit kött?  
En fin köttbit måste behandlas med omsorg, särskilt när den ska hackas och malas. 
Det är viktigt att behålla strukturen på muskelfibrerna. Om du maler köttet för fort 
eller för fint kan strukturen i köttet gå förlorad.

Det kanske ser enkelt ut, men i själva verket är det en rätt känslig process. KitchenAid 
har lagt ner mycket tid och stor omsorg vid utformningen av köttillbehören så att du 
alltid får bästa resultat när du ska göra goda hamburgare, köttfärslimpor eller korvar.
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Livsmedelskvarn 5FGA

Extra tillbehör

Används för att mala kött, fisk, grönsaker, torkat bröd, nötter, frukt 
med fast fruktkött och ost. För bästa resultat ska köttet ska vara 
extremt kallt eller halvfruset.

Levereras med en 2-sidig, 4-bladig självslipande kniv av rostfritt stål, 
grova och fina malskivor i rostfritt stål och stöt/ skruvnyckel.

Extra matarbord med stor kapacitet (5FT).
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Korvhorn 5SSA

Extra tillbehör

Måste kombineras med livsmedelskvarnen (5FGA)!
Används för tillverka olika typer av korvar.

Levereras med: 2 horn (10 mm och 16 mm).
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Tillbehör för grönsaker och frukt 
Passertillsats för frukt och grönsaker, roterande grönsaks- 
skärare och rivjärn, extra trummor samt citruspress

Oavsett om du är vegetarian eller inte så bör grönsaker och frukt ingå i en normal 
kosthållning. Det är nyttigt med frukt och grönt, och vi borde nog äta mer av det 
egentligen. Men att skala, hacka och skära grönsaker är nog det som tar längst tid 
i anspråk när man lagar mat. Olika maträtter kräver olika tekniker och ibland har de 
olika former på grönsaksbitarna till och med fina namn. En del maträtter kräver att 
alla grönsaksbitar håller en hög och likformig kvalitet för att bli riktigt lyckade.

Vi har goda nyheter för dig: KitchenAid har designat en serie tillbehör för Artisan 
köksmaskin som kommer att göra det betydligt enklare att laga hälsosam mat 
med grönsaker och frukt.
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Passertillsats för frukt och grönsaker 5FVSP

Extra tillbehör

Måste kombineras med livsmedelskvarnen (5FGA)! 
Det här är en passertillsats med kon, bricka och stänkskydd som 
passar ihop med livsmedelskvarnen. Används när du vill mixa/puréa 
mjuka frukter och kokta grönsaker för att göra sylt, puréer, äppelmos, 
såser och barnmat.

Mosar maten och avskiljer kärnor, stjälkar och skal. Du behöver alltså inte 
skala eller kärna ur något livsmedel innan du för ner det i matarröret.
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Roterande grönsaksskärare och rivjärn MVSA

Extra tillbehör

För att strimla och hacka råa grönsaker och rotfrukter, potatis, lök, ost, 
olika sorters frukter samt nötter och chokladkakor för garnering.

Levereras med en medelgrov och en grov rivtrumma samt 
en skärtrumma. Trummorna är tillverkade av rostfritt stål.
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Extra trummor EMVSC

Extra tillbehör

Ytterligare tre extra trummor som kan användas i MVSA.
Levereras med en potatistrumma, en trumma för strimling 
(Julienne) och en rivtrumma.

Trummorna är tillverkade av rostfritt stål.
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Citruspress 5JE

Extra tillbehör

För att göra färsk fruktjuice. 
Används för att pressa saften ur alla typer av citrusfrukter. 
Silar bort fruktköttet.
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Universaltillbehörssats FPPC  
Livsmedelskvarn, passertillsats för frukt och grönsaker samt 
roterande grönsaksskärare och rivjärn

När du väl äger en Artisan köksmaskin vill du säkert också ta del av de praktiska 
recepten i vår egen kokbok, KitchenAid Cookbook. Tillbehörsfästet på maskinen 
är ett tydligt tecken på att det finns många fler roliga och intressanta användnings- 
områden för din Artisan köksmaskin. En sak är klar: när man äger en Artisan köks- 
maskin är det svårt att nöja sig med att bara mixa. Det här är en verklig vän i köket. 
För den som tar sina första stapplande steg på den kulinariska banan rekommenderar 
vi Universaltillbehörssatsen – ett bra och tåligt alternativ för nybörjare. Med den här 
satsen har du allt du behöver för att klara av de allra flesta arbetsuppgifterna med 
köksmaskinen. KitchenAid har gett satsen en robust utformning med mycket lång 
livslängd. Helt enkelt en bra investering i högklassig matberedning 
för konsumentmarknaden.

Mer information om innehåll på sidorna 29, 35 och 37.
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Tillbehör för sommaren 
Glassmaskin 

Kan du tänka dig något härligare än en glass eller sorbet en varm sommardag 
eller ljum kväll? I Italien har man gjort glass och sorbet till en konstform. Det finns 
inget som slår smakerna i en hemmagjord glass eller sorbet. Det här är det rätta 
receptet för den som vill skämma bort sig själv och sina gäster. KitchenAid har 
tagit fram ett tillbehör som förvandlar din köksmaskin till en italiensk gelateria 
eller sorbeteria. Dina vänner kommer att avundas dig denna fantastiska 
glassmaskin.
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Glassmaskin 5KICA0WH

Extra tillbehör
(Endast för användning med europeiska modeller)

Ger upp till 1,9 L mjuk glass, sorbet eller andra frusna efterrätter 
på 20–30 minuter. 

Vätskan i de dubbla väggarna i denna innovativa frysskål ger en 
jämn genomfrysning under hela blandningen.

Frysskålen tål inte maskindisk!
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Tillbehör för pasta 
Pastamaskin, raviolimaskin, pastapress samt pastatorkställning

Italienarna är också duktiga på att förvandla mjöl, vatten och ägg till den läckraste 
pasta i alla möjliga former. Men stopp och belägg. Även om det låter enkelt så är 
det inte något man bara slarvar sig igenom. Olika typer av pasta har olika konsistens. 
Formen kan vara helt unik, liksom utseendet och texturen. Den får inte vara för tunn, 
men den får heller inte vara för tjock. När man gör äkta italiensk pasta är det mycket 
som kan gå fel. Därför har KitchenAid tagit fram en serie tillbehör till Artisan köks- 
maskin som förvandlar din köksmaskin till en exklusiv italiensk pastafabrik.
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Pastamaskin 5KPRA

Extra tillbehör

Sats i 3 delar gjorda av tåligt rostfritt stål: en vals för att göra pasta-
plattor upp till 140 mm breda och 2 skärande valsar för att göra färsk 
spaghetti respektive tagliatelle.
Pastamaskinen drivs av köksmaskinen så att du får händerna fria och 
kan arbeta med pastan.

Pastadegen pressas genom de justerbara valsarna på en låg inställning 
(1 eller 2), så att degen knådas och plattas ut. Med de högre inställning-
arna (3–8) kan du platta ur degen för att göra en rad olika produkter: 
tjocka plattor för äggnudlar, mellantjocka för lasagneplattor och tjocka 
för linguini.

NY: Numera kan pastamaskinen (artikelnr 5KPSA) även köpas separat. 
Använd valsarna för att knåda och kavla ut pastaplattor med 
perfekt tjocklek.
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Raviolimaskin 5KRAV 

Extra tillbehör

Komplement till pasta maskinsatsen 5KPRA. Ger tre rader raviolikuddar. 
De skulpterade valsarna skapar stora fickor och trycker även ihop pasta-
plattorna till raviolikuddar.

För att fylla din favoritpasta med din favoritfyllning. Du kan fylla raviolin 
med exempelvis kött, ost eller spenat. Matningsröret hjälper till att fylla 
fickorna med fyllning och de specialgjorda valsarna trycker ihop pasta-
plattorna och förseglar kuddarna. Så enkelt är det att göra färsk ravioli 
av högsta klass!

Gjord av tålig förkromad metall.
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Pastapress 5KPEXTA

Extra tillbehör

Den här pastapressen är idealisk för att enkelt göra färsk hemlagad pasta. 
Pastapressen levereras med ett kombinationsverktyg, en förvaringsask, 
rengörings borste och 6 stycken pasta press plattor för tillverkning av 
pasta med olika form och längd.

Varje platta består av en metallskiva och två inlägg av plast.
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Pastatorkställning 5KPDR

Extra tillbehör

När benen har fällts ut viker du ut armarna i en torkspiral som kan ge 
totalt över 3 meter torkställning (16 stycken 20,32 cm långa armar).

Använd staven som sitter i pastatorkens mittrör för att fånga upp 
tagliatelle eller spaghetti från pastapressen. Placera sedan den färska 
pastan i torkställningen. Torkställningen sparar enkelt utrymme och 
ger en snabb och jämn torkning.
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Skålar 
Artisan-skål 4,8 L, skål 6,9 L, klassisk skål 4,3 L, skål 3 L, 
glas-skål 4,8 L samt skål i frostat glas 4,8 L

Säg att du vill mixa, vispa, blanda eller försiktigt vika in en ingrediens i en blandning. 
Hur har du tänkt att du ska klara av det utan skålar att göra allt detta i? En konstnär 
begränsar sig inte till ett enda verktyg. Och som en passionerad matkonstnär vill du 
säkert lägga största delen av tiden på att faktiskt laga mat, och inte på att diska 
samma skål om och om igen. Du behöver en rejäl uppsättning skålar så att du kan 
vara effektiv och ha ordning och reda i köket. Färre avbrott, mindre krångel – 
det vore väl skönt? 
Om man gillar att baka och göra smaskiga desserter kan man aldrig ha för många 
skålar. KitchenAid har tagit fram en serie skålar med olika användningsområden 
som förenklar din matlagning.
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Artisan 4,8 L skål 5K5THSBP

Standardtillbehör som medföljer alla Artisan köksmaskiner 
med uppfällbart drivhuvud. 

Skål av polerat rostfritt stål med ett ergonomiskt handtag.
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6,9 L skål 5KR7SB

Standardtillbehör som medföljer alla Artisan köksmaskiner med hävarm. 

Den polerade rostfria skålen på 6,9 L kan enkelt hantera 3,6 kg 
potatismos, 8 brödlimpor på 450 g och upp till 16 pizzor.
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Skål 4,3 L 5K45SBWH och skål 3 L 5KB3SS

Extra tillbehör för köksmaskin med uppfällbart drivhuvud.

Komplement till standardskålen på 4,8 L som kan användas 
för att blanda mindre kvantiteter.

Skålen för 4,3 L är utrustad med handtag, men skålen för 3 L är inte det.
Båda skålarna är tillverkade av polerat rostfritt stål.
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4,8 L glas-skål 5K5GB

Extra tillbehör för köksmaskin med uppfällbart drivhuvud.

Tillverkad av kraftigt, slagtåligt glas. Lätt att avläsa mängderna 
via nivåmärken på sidan av skålen.

Lock av silikonplast som sätts ovanpå skålen vid jäsning av deg 
(till exempel pizzadeg eller småfranskor). Locket hjälper även till att 
hålla skålen dammfri när den inte används. Den gjutna pipen gör 
att du lätt kan hälla av en smet utan att spilla eller att det droppar.

Skålens specialutformade fot håller fast den i köksmaskinen.
Skålen tål maskindisk, djupfrysning och mikrovågugn.
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4,8 L skål i frostat glas 5K5GBF

Extra tillbehör för köksmaskin med uppfällbart drivhuvud.

Tillverkad av kraftigt, slagtåligt glas.

Lätt att avläsa mängderna via nivåmärken på sidan av skålen. 
Glas-skålen kan användas i diskmaskinen, frysen och mikrovågsugnen. 

Levereras med ett lock av silikon.
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Mjölkvarn 5KGM

Extra tillbehör

För att mala vete, havre, ris, majs, korn, bovete, hirs och andra torra 
spannmål med låg oljehalt. Den kan ställas in för malning av allt från 
mjöl till grovmalda frön.

Helt i metall.

Extra tillbehör
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Stänkskydd 5KN1PS*

Extra tillbehör för köksmaskin 
med uppfällbart drivhuvud.

Ett tillbehör med två funktioner som hjälper till att förhindra stänk. 
Mynningen gör att du enkelt kan tillsätta ingredienser samtidigt som du blandar. 
Den är gjord av genomskinlig Lexan så du tydligt kan se ingredienserna i skålen.
Ej maskindisksäker.

Stänkskydd 5K7PS**

Extra tillbehör för alla köksmaskiner 
med hävarm och skålar på 6,9 L.

*  Standardtillbehör som medföljer alla köksmaskiner med uppfällbart drivhuvud 5KSM150PS. Passar till alla skålar med undantag 
för glas-skålen 5K5GB och skålen med frostat glas 5K5GBF.

** Standardtillbehör som medföljer alla Artisan köksmaskiner med hävarm.
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Tyghuv KMCC1WH

Extra tillbehör.

Denna tvättbara huva av 100 % 
bomullspolyester håller damm och fett 
borta från köksmaskinen. Den har en 
praktisk ficka för receptböcker, köks-
redskap och annat.

Plastlock KBC90N

Extra tillbehör för köksmaskin med 
uppfällbart drivhuvud.

Icke-tätande plastlock till skål.
Passar följande skålar: Artisan-skål 
4,8 L (5K5THSBP), skål 4,3 L 
(5K45SBWH) och skål 3 L (5KB3SS).
Packas om 2.
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Tekniska data
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Artikelnr Bruttovikt
kg

Mått 
presentförpackning
H x L x B

EAN-kod Rekommenderad 
hastighet

5FGA 1,2 20 x 21,5 x 11 cm 54 13184 400309 Hastighet 4 

5FVSP 0,7 16,5 x 26 x 9,5 cm 54 13184 400804 Hastighet 4

5FVSFGA 1,6 24,5 x 17,5 x 18,5 cm 54 13184 400705 Hastighet 4

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

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

MVSA 1,2 24 x 41 x 12 cm 54 13184 402808 Hastighet 4

EMVSC 0,55 19 x 36 x 9 cm 54 13184 402907 Hastighet 4

5SSA 0,12 8 x 22,5 x 8 cm 54 13184 402709 Hastighet 4

5KPRA 3,5 26 x 19 x 10,5 cm 54 13184 403102 Hastighet 2–4

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

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

5KPDR (svart) 0,9 62,5 x 27,5 x 49 cm 54 13184 501037 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5KGM 2,18 22 x 22 x 14 cm 54 13184 410117 Hastighet 10

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

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

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

KMCC1WH 0,22 4 x 32 x 24 cm 54 13184 401702 -

78



Artikelnr Bruttovikt
kg

Mått 
presentförpackning
H x L x B

EAN-kod Övrig information

5K5THSBP 1,1 21 x 24,5 x 24,5 cm 54 13184 403409 Inre Ø 21,5 cm 
Inre höjd = 16 cm
Höjd skål = 19 cm

5KR7SB 1,46 28,5 x 25,5 x 21,5 cm 54 13184 690038 Inre Ø 21 cm 
Inre höjd = 18 cm 
Höjd skål = 19 cm 

5KB3SS 0,75 20 x 24,5 x 24,5 cm 54 13184 401801 Inre Ø 21,5 cm 
Inre höjd = 11 cm 
Höjd skål = 14 cm

5K45SBWH 0,85 20 x 24,5 x 24,5 cm 54 13184 401504 Inre Ø 21,5 cm 
Inre höjd = 14 cm 
Höjd skål = 17 cm

5K5GB 2,695 24 x 28,5 x 28,5 cm 54 13184 410124 Inre Ø 21,5 cm 
Inre höjd = 16 cm 
Höjd skål = 19 cm

5K5GBF 2,71 24 x 28,5 x 28,5 cm 54 13184 690014 Inre Ø 21,5 cm 
Inre höjd = 16 cm 
Höjd skål = 19 cm
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Ingen del av denna publikation får återges och/eller publiceras 
i tryck genom fotokopiering, mikrofilm eller på något annat 
sätt utan föregående skriftligt medgivande från KitchenAid.

Tryckning : Symeta/Belgium

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

© 2014 KitchenAid Europa, Inc. 
Nijverheidslaan 3 Box 5 
B-1853 Strombeek-Bever





© KitchenAid, Responsible editor: Dirk Vermeiren; 
KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3/5,  B-1853 Strombeek-Bever

www.KitchenAid.eu SV

T
IL

LB
E

H
Ö

R
 2

0
1

3
-2

0
1

4

TILLBEHÖR 
2013-2014

El & Digital 
Ringvägen 17 
118 53 STOCKHOLM 
08-845180 
info@eldigital.se

Caricon Electric 
Odinsplatsen 9 
411 02 GÖTEBORG 
0700-906591 
st@caricon.se

Rakspecialisten 
Möllevångsgatan 34 
214 20 MALMÖ 
040-120770 
info@rakspecialisten.se

Centralservice i Osby AB
Tegvägen 4
283 44 Osby
0479-130 48
info@ocsab.se




