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BEREIDINGSSET VOOR HOLLE, 
BUISVORMIGE DEEGWAREN
INSTRUCTIES EN RECEPTEN

PASTA SHAPE PRESS
INSTRUCTIONS AND RECIPES

KIT EMPORTE-PIÈCES  
POUR PÂTES FRAÎCHES
MODE D'EMPLOI ET RECETTES

RÖHRENNUDELVORSATZ
BEDIENUNGSANLEITUNG UND REZEPTE

ACCESSORIO PER LA PASTA CORTA
ISTRUZIONI PER L'USO E RICETTE

PRENSA PARA PASTA FRESCA
INSTRUCCIONES y RECETAS

PASTAPRESS
INSTRUKTIONER OCH RECEPT

PASTAPRESSE
INSTRUKTIONER OG OPPSKRIFTER

PASTAPURISTIN
KÄyTTÖ-JA VALMISTUSOHJEET

PASTAPRESSE  
INSTRUKTIONER OG OPSKRIFTER 

PASTA SHAPE PRESS
INSTRUÇÕES E RECEITAS

PASTAPRESSA
LEIÐBEININGAR OG UPPSKRIFTIR

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 
ΟδΗγΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝτΑγΕΣ

Model 5KPEXTA 
Pastapresse

Udelukkende beregnet  
til brug sammen med  

KitchenAid®-mixere.
Fotografiet tjener udelukkende  

som illustration.
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VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Sikker brug af tilbehør til mixeren

når du bruger elektrisk udstyr, bør du altid træffe nogle grundlæggende forholdsregler af 
hensyn til sikkerheden, herunder:
 1. læse alle instruktioner.
 2. aldrig komme mixeren i vand eller anden væske pga. risiko for elektrisk stød.
 3. apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, 

sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring 
og viden, medmindre de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn 
af en person, der har ansvaret for dem.

 4. Holde børn under opsyn og ikke lade dem lege med apparatet.
 5. tage stikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug, inden dele på- eller 

afmonteres og inden rengøring.
 6. aldrig berøre bevægelige dele. 
 7. aldrig påfylde dej med hånden. Brug altid kombiredskabet til at skubbe dejen ned med.
 8. aldrig anvende mixeren, hvis ledning eller stik er defekt, hvis der har været funktionsfejl, 

eller hvis mixeren har været tabt på gulvet eller er beskadiget på anden vis. Indlever 
mixeren til eftersyn, reparation eller elektrisk/mekanisk justering på det nærmeste 
autoriserede servicecenter.

 9. undlade at bruge andet tilbehør end det, der anbefales eller sælges af kitchenaid, 
da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skade.

 10. aldrig anvende mixeren udendørs.
 11. Ikke lade ledningen hænge ud over kanten af bordet eller bordpladen.
 12. Ikke lade ledningen komme i kontakt med meget varme overflader, f.eks. på komfuret. 
 13. Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Både din, såvel som andres sikkerhed er meget vigtig. 
Vi har medtaget mange vigtige oplysninger om sikkerhed, både i brugerhånd-
bogen og på udstyret. Læs altid anvisninger om sikkerhed, og overhold dem. 

Alle instrukser om sikkerhed er mærket med dette symbol. 

Dette symbol gør dig opmærksom på, at du skal være ekstra 
opmærksom og nøje følge instrukserne i vejledningen. 

Alle instrukser om sikkerhed står efter advarselssymbolet og ordet 
“FARE” eller “ADVARSEL”. Disse ord betyder: 

Du kan blive alvorligt skadet, hvis du 
ikke omgående følger instruktionerne. 

Du kan blive alvorligt skadet, hvis du 
ikke følger instruktionerne. 

Alle instrukser om sikkerhed fortæller, hvad risikoen er, hvordan du mindsker faren 
for at komme til skade, og hvad der kan ske, hvis instruktionerne ikke følges. 

FARE

ADVARSEL
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1. anbring pressen med bunden i vejret på 
køkkenbordet, og sæt enden af sneglen 
med krydset (c) i pressens kabinet (a), 
så krydset på sneglen er ud for den 
tilsvarende, indvendige fordybning.

 når sneglen er anbragt korrekt, flugter 
toppen af sneglen med åbningen.

Sådan samles pastapressens tilbehør

2. anbring en af pastapladerne (f, g, H, 
I, J eller k) over åbningen, så midten 
af pladen er ud for midten af sneglen, 
og pladens tapper ud for hakkerne i 
pressens kabinet.

SMALL MACARONI

LARGE
MACARONI

FUSILLI

SPAGHETTI

BUCATINI

RIGATONI

A - Kabinet
B - Svingarm til    
  afskæring af dej
C - Snegl
D -  Pastaring

E - Opbevaringsæske
F - Spaghettiplade
G - Bucatiniplade
H - Rigatoniplade
I - Fusilliplade

J - Stor makaroniplade
K - Lille makaroniplade
L - Kombiredskab
M - Rengøringsbørste
N - Lille tragt

C

D

E

F

G

H

I

L

J

K

A

N

B

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI
RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI
RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI
RIGATONI

RIGATONI

fortsættes på næste side.

M

A
A

A

F, G, H, I, J 
eller K

C

C



5

D
an

sk

3.  anbring pastaringen (d) over pladen, 
og drej forsigtigt med hånden uden at 
spænde for kraftigt.

4. Sæt skærearmen (B) ind i fatningen, 
så fremspringet (o) anbringes ud for 
venstre side af åbningen (P) som vist. 
tryk, indtil den låses på plads, og drej 
skærearmen mod højre. Pastapressen 
er nu klar til montering på mixeren.

Sådan samles pastapressens tilbehør
der medfølger et multiredskab (l) med 
en krog og skruenøgle. den flade ende 
kan bruges til at skubbe dejen ind i 
pressen. Skruenøglen kan bruges til at 
løsne pastaringen fra pressens kabinet. 
krogen kan bruges til at fiske sneglen ud 
af kabinettet. 

der medfølger en opbevaringsæske (e) til 
pastaplader (f, g, H, I, J og k).

BEMÆRK: Brug ikke 
kombinationsredskabet (l) til at stramme 
pastaringen.

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI
RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI
RIGATONI

RIGATONI

A

D

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI
RIGATONI

RIGATONI

O

P

DREJ, NÅR 
DEN SIDDER I 
HOLDEREN

B

L

C

A

A
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SPAGHETTI (Plade f)

Anbefalet hastighed  
på mixeren: 10 

Udpresningslængde -  
ca. 24 cm

BUCATINI (Plade g)

Anbefalet hastighed på 
mixeren: 10 

Udpresningslængde -  
ca. 24 cm

RIGATONI (Plade H)

Anbefalet hastighed  
på mixeren: 6

Udpresningslængde -  
ca. 4 cm

FUSILLI (Plade I)

Anbefalet hastighed  
på mixeren:  2-4

Udpresningslængde -  
lang (traditionel): 24 cm;  
kort: 4 cm

TyK MAKARONI (Plade J)

Anbefalet hastighed  
på mixeren: 6

Udpresningslængde -  
ca. 5 cm 

TyND MAKARONI (Plade k)

Anbefalet hastighed  
på mixeren: 6

Udpresningslængde -  
ca. 4 cm  

Adskillelse af frisk pasta
adskil den færdige pasta. Pastaen kan koges 
med det samme. anbring lang pasta på et 
kitchenaid®-tørrestativ, eller læg den til tørre 
i ét lag på et viskestykke på en plan flade, 
hvis pastaen skal tørres og ikke koges. kort 
pasta skal tørre på en plan flade.

Opbevaring af frisk pasta
lufttør den friske pasta i 1 time, hvis 
den skal gemmes, anbring den derefter 
i en lufttæt plasticpose, og læg den i 
køleskabet i op til 5 dage. lang pasta 
(undtagen fusilli) kan formes til en “rede”, 
inden den tørres.

Pastaplader

SMALL MACARONI FUSILLI

RIGATONI
SPAGHETTI

LARGE
MACARONI

BUCATINI

SMALL MACARONI FUSILLI

RIGATONI
SPAGHETTI

LARGE
MACARONI

BUCATINI

SMALL MACARONI FUSILLI

RIGATONI
SPAGHETTI

LARGE
MACARONI

BUCATINI

SMALL MACARONI FUSILLI

RIGATONI
SPAGHETTI

LARGE
MACARONI

BUCATINI

SMALL MACARONI FUSILLI

RIGATONI
SPAGHETTI

LARGE
MACARONI

BUCATINI

Risiko for madforgiftning

Lad aldrig letfordærvelige 
ingredienser, f.eks. æg, 
mejeriprodukter og kød, stå 
uden for køleskabet i mere end 
en time.

Det kan medføre madforgiftning.

ADVARSEL

SMALL MACARONI FUSILLI

RIGATONI
SPAGHETTI

LARGE
MACARONI

BUCATINI
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Inden tilbehøret sættes på 
pastapressen 

tag etiketten med teksten “do not immerse 
in water” af, og tag opbevaringsæsken i 
toppen af kabinettet af.

Montering:
1. Sæt mixeren på “0” (Slukket).
2.  tag mixerens stik ud af stikkontakten, 

eller sluk for strømmen.
3. Skru tilbehørsknappen (P) af ved at 

dreje den mod uret. 
4. fjern dækslet over tilbehørsmuffen. 
5. Sæt tilbehørets transmissionsdel 

(n) i tilbehørsmuffen (o), idet det 
kontrolleres, at drivakslen passer i 
tilbehørsmuffens firkantede fatning. 

6. det kan være nødvendigt at dreje 
tilbehøret frem og tilbage. fremspringet 
på tilbehørets kabinet passer i hakket 
i kanten af tilbehørsmuffen, når 
tilbehøret er placeret korrekt. 

7. Stram tilbehørsknappen ved at dreje den 
med uret, indtil tilbehøret sidder helt 
fast på mixeren.

PON

Sådan sættes tilbehøret på pastapressen

Sådan bruges pastapressens tilbehør
2. Send langsomt dejklumper på størrelse 

med en valnød gennem tragten. dejen 
fremføres automatisk. Sneglen skal 
være synlig, inden næste dejklump 
sendes igennem. 

3. Skub kun med kombiredskabet, hvis 
dejen sætter sig fast i tragten og ikke 
fremføres automatisk. 

1. Indstil mixerens hastighed til mellem 
6 og 10 afhængigt af typen af pasta. 
det bedste resultat opnås, hvis den 
maksimale hastighed ved udpresning 
af fusilli ikke overstiger 6. langsomme 
hastigheder anbefales også til meget 
kort pasta. længere pasta, f.eks. 
spaghetti, kan udpresses ved højere 
hastigheder.  

Fare. Roterende kniv 
Brug altid kombiredskabet.
Hold fingrene væk fra 
åbningerne.
Hold pressen uden for børns 
rækkevidde.
Der er risiko for skæreulykker.

ADVARSEL
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Sådan løsnes pastaringen:

1.  Sæt skruenøglen fast i rillerne, hvis 
pastaringen sidder for fast til at kunne 
løsnes med hånden. 

2.  drej pastaringen i pilens retning for at 
ÅBne.

BEMÆRK: Brug ikke skruenøglen på 
kombiredskabet, når ringen skal sættes på 
pressens kabinet. det kan skade tilbehøret.

BEMÆRK: Bær ikke slips, tørklæde 
eller lange halskæder, når pastapressen 
benyttes, og sæt langt hår op med et 
spænde.

Sådan bruges pastapressens tilbehør
4. Skær pastaen i den ønskede længde 

vha. svingarmen til afskæring af dej, 
i takt med at den kommer ud af 
pressen. der er flere oplysninger om 
anbefalede længder på side 6.

5. adskil pastaen som beskrevet på side 6.

Sådan skiftes der pastaplade:

1.  Sæt mixeren på “0” (Slukket).
2.  tag mixerens stik ud af stikkontakten, 

eller sluk for strømmen.
3. tag pastapressen af mikseren.
4. tag skærearmen, pastaringen og 

sneglen af, og fjern dejen fra pressens 
kabinet. 

5. Saml derefter pressen som beskrevet 
på side 5.

OPEN CLOSE

OPEN CLOSE
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Vedligeholdelse og rengøring
Sådan rengøres pastapressen: 

1.  Sæt mixeren på “0” (Slukket).
2.  tag mixerens stik ud af stikkontakten, 

eller sluk for strømmen.
3. Skil pastapressen ad. 
4.  Brug skruenøglen på kombiredskabet 

til at løsne pastaringen. Brug krogen 
til at fiske sneglen ud af pressens 
kabinet. 

5.  lad den dej, der sidder tilbage på 
pastapladerne, tørre natten over, inden 
pladerne tages af. fjern den tørre dej 
fuldstændigt med rengøringsbørsten. 
Brug en tandstik eller kødpind af træ 
til at fjerne eventuel resterende dej. 
Brug ikke metalgenstande, og vask ikke 
pastapladerne i opvaskemaskinen.

6.  Sneglen, pastaringen, kombiredskabet 
og opbevaringsæsken må gerne vaskes 
i opvaskemaskinen. 

BEMÆRK: Vask ikke pastapressens kabinet 
eller pastapladerne i opvaskemaskine, og 
dyp dem ikke i vand eller anden væske.

BEMÆRK: dette tilbehør er udelukkende 
beregnet til at blive brugt til pastadej. 
undgå at beskadige pastapressen ved at 
bruge den til andet end pastadej.

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI

RIGATONI
RIGATONI

RIGATONI
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BEMÆRK: Mixeren må ikke benyttes i en 
time efter udpresning af 900 g dej. 

Dej
•	Det	er	nemt	at	fremstille	sin	egen	

pasta – det kræver blot lidt øvelse. Hvis 
du ikke har prøvet at fremstille pasta 
tidligere, kan det være en god ide at 
have et par portioner dej parat, så du 
har lidt at øve dig med. det anbefales at 
eksperimentere med basisopskriften på 
ægnudler på side 11.

•	Der	skal	kun	bruges	ganske	lidt	væske	
til den angivne mængde mel for at gøre 
pastadejen fast, læderagtig og smidig. 
det er meget vigtigt, at forholdet 
mellem ingredienserne er korrekt, da 
for fugtig eller tør dej er vanskelig at 
arbejde med. der anvendes sigtet mel i 
opskrifterne i dette hæfte for at gøre det 
nemmere at opnå ensartede resultater. 
gør følgende for at sigte melet: anbring 
et målebæger til opmåling af de tørre 
ingredienser på et stykke bagepapir, og 
anbring sien lige over bægeret. Øs melet 
op i sigten, og si det, indtil melet står op 
over bægerets kant. fjern overskydende 
mel fra målebægeret med den flade side 
af en spartel.

•	Der	kan	være	ublandede	stykker	dej	
i skålen efter blanding med det flade 
piskeris. disse stykker æltes ind i dejen 
med mixeren, eller når den æltes i 
hånden, hvilket giver en fast og glat 
struktur. 

•	Der	er	mange	faktorer,	der	påvirker	
dejens konsistens, f.eks. luftfugtighed, 
melets mærke og æggenes størrelse. 
Begynd blandeprocessen med sigtet 
mel og æg for at kompensere for 
eventuel høj luftfugtighed. kontroller 
dejens konsistens ved at klemme en lille 
dejklump sammen efter blandingen med 
det flade piskeris. dejen skal hænge 
sammen uden at klæbe til fingrene. 
det kan være nødvendigt at tilsætte 
yderligere lidt vand eller mel for at 
justere dejens konsistens.

•	Strø	lidt	mel	på	dejen,	eller	ælt	lidt	
ekstra mel i, inden dejen anbringes i 
pressen, hvis den færdige dej er for 
fugtig eller klæbrig.

Brug af pastapressen og  
KitchenAid®-mixeren
•		Lange	nudler	og	makaroni	har	en	

tendens til at krølle i forskellige 
retninger, når de presses gennem 
pladen. de første 25 cm krøllede nudler 
kan fjernes, sendes tilbage gennem 
tragten og presses igennem igen. 
Pastaen presses først langsomt igennem, 
men det går hurtigere, efterhånden som 
der presses dej igennem pressen.

•	Adskil	straks	den	færdige	pasta.	Anbring	
et gruppe nudler på et viskestykke på en 
plan overflade, og træk de tørre ender 
fra hinanden. tør nudlerne i ét lag. 
lange pastastrimler kan anbringes på et 
kitchenaid®-tørrestativ.

•	Hjemmelavet	pasta	opfører	sig	
anderledes end færdigkøbt pasta. da 
de lange nudler bøjer, når de tørrer, er 
de mere skrøbelige og skal håndteres 
forsigtigt, inden de koges.

Opbevaring af pasta
•	Tørret	pasta,	der	opbevares	et	køligt,	

mørkt sted i lufttætte glas- eller 
plasticbeholdere, kan holde sig næsten 
uendeligt. opbevar dog ikke tør, 
fuldkornspasta i over 1 måned, da den 
kan blive harsk.

•	Lufttør	frisk	pasta	i	1	time,	hvis	den	
skal gemmes, anbring den derefter 
i en lufttæt plasticpose, og læg den 
i køleskabet i op til 5 dage. Pastaen 
kan fryses i op til 4 måneder i dobbelt 
indpakning. frossen pasta skal ikke tø 
op, men hældes direkte fra fryseren i 
kogende vand.

Tip til fremstilling af pasta

Risiko for madforgiftning

Lad aldrig letfordærvelige 
ingredienser, f.eks. æg, 
mejeriprodukter og kød, stå 
uden for køleskabet i mere end 
en time.

Det kan medføre madforgiftning.

ADVARSEL
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Hæld 2 tsk. salt og 1 spsk. olie (kan 
udelades) i 6 l kogende vand. tilsæt 
pastaen lidt efter lidt, og lad den koge, 
indtil den er “al dente” eller stadig har 
“lidt bid”. Pasta flyder oven på vandet, 
mens den koger, så rør jævnligt, så den 

koges ensartet. Hæld vandet fra pastaen 
vha. et dørslag. 
•	Tør	pasta	–	7	minutter
	•	Frisk	pasta	–	2–5	minutter	afhængigt	af	

tykkelsen

Kogning af pasta

 1 æg pr. 100 g 
hvedemel type 00 

 1 En smule salt
  olivenolie (valgfrit - 

tilsættes eventuelt, 
hvis dejen er for tør)

Hæld melet i mixerskålen. Monter skålen og det flade 
piskeris. Indstil på hastighed 2, tilsæt lidt æg ad gangen og 
salt. Bland i 30 sekunder. Stop mixeren, og sæt dejkrogen på 
i stedet for det flade piskeris. Indstil på hastighed 2, og ælt, 
indtil dejen er elastisk.

Hvis dejen er for tør tilsættes lidt olivenolie under æltningen.

Hæld dejen ud på bordet, og ælt i hånden i ½ til 1 minut. 

form dejstykker på størrelse med valnødder, og pres 
pastaen i den ønskede facon. Skil pastaen ad, og tør den, 
hvorefter den kan koges som beskrevet ovenfor.

Basisopskrift på ægnudler

Risiko for madforgiftning

Lad aldrig letfordærvelige ingredienser, f.eks. 
æg, mejeriprodukter og kød, stå uden for 
køleskabet i mere end en time.

Det kan medføre madforgiftning.

ADVARSEL



12

D
an

sk

4 personer: 
 1 fed hvidløg  
 1 skalotteløg
 1 stor courgette
 300 g tigerrejer
 2 til 3 spiseskefulde 

olivenolie
  Salt og peber
 500 g tynd makaroni
  finthakket persille

4 personer: 
 2 fed frisk hvidløg 
 3 hele, tørrede 

peperoncini (tørret, 
stærk rød chili)

 1 dåse (+/-200 g) 
hakkede, tomater

 4-5 små sorte oliven
 2 til 3 spiseskefulde 

olivenolie
  Salt og peber
 500 g penne rigate
 1 håndfuld revet 

pecorino (hård 
italiensk ost 
fremstillet af 
fåremælk)

Tilberedning:

opvarm olivenolien på en sliplet-pande over middel 
varme.

Hak hvidløg og skalotteløg meget fint, og lad det simre i 
den varme olivenolie.

Skær courgetten i tynde skiver, og lad den simre sammen 
med hvidløg og skalotteløg. retten skal simre, indtil 
courgetten er kogt ud.

Smag til med salt og peber.

kog makaronien i vand med lidt salt, indtil den er al dente.

Hæld tigerrejerne i courgetteblandingen. rør, og lad 
retten simre.

Hæld vandet fra pastaen, og hæld pastaen over rejer  
og courgette.

Bland grundigt.

Serveres med finthakket persille.

Tilberedning:

opvarm olivenolien på en sliplet-pande.

tilsæt hvidløgsfeddene, og steg dem i den varme olie.

tilsæt de hakkede tomater. Smag til med salt og peber.

rør 3 hele tørrede chilier i saucen, og tilsæt derefter 
oliven.

lad retten simre i ca. 20 minutter over svag varme.

kog i mellemtiden pastaen i vand tilsat salt, indtil den er 
al dente.

Hæld vandet fra pastaen, og hæld straks pastaen i den 
varme sauce.

Serveres med reven pecorino.

Makaroni med courgetter og tigerrejer

Ekstra spicy penne (tyk makaroni)
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4 personer: 
 5 til 6 spiseskefulde 

olivenolie
 5 fed hvidløg, pillede
 2 knuste, tørrede 

peperoncini (tørret, 
stærk rød chili) 
eller 
Pulveriseret, stærk 
chili (efter smag)

  en håndfuld 
revet pecorino 
(hård italiensk 
ost fremstillet af 
fåremælk)

 500 g bucatini

4 personer: 
 1 stor dåse (+/- 100 g) 

tun i olivenolie
 1 bundt forårsløg
 1 pakke cherrytomater
 700 g passata (tomater, 

der er pureret 
gennem en sigte – 
købes færdiglavet) 

 1 håndfuld finthakket 
persille

  finthakket purløg
 2 til 3 spiseskefulde 

olivenolie
 500 g rigatoni

Tilberedning:

opvarm olien på en sliplet-pande.

Hak hvidløgsfeddene, og hæld dem i olien.

Hvidløget skal være rigtig varmt. det er vigtigt, at du kan 
lugte hvidløget, mens du tilbereder retten, men det er 
også vigtigt, at hvidløget ikke brænder på.

tilsæt tørrede peperoncini eller stærkt chilipulver 
(mængden afhænger af, hvor stærk du ønsker retten).

lad retten simre ved svag varme, og bring i mellemtiden 
en gryde vand i kog.

kog bucatinien, indtil den er al dente, og hæld straks 
vandet fra.

Hæld bucatinien i blandingen af hvidløg og tørrede 
peperoncini eller stærkt chilipulver.

Server straks med et drys revet pecorino.

TIP: du kan give pastaretten en sprødere struktur ved 
at tilsætte lidt brødkrumme. det anbefales at bruge 
hvidt brød, der er flere dage gammelt. Brødkrummerne 
bliver sprøde, hvis du steger dem i den varme olie, når 
hvidløget er tilsat.

Tilberedning:
opvarm olivenolien i en gryde. Hak forårsløgene fint. Halver 
tomaterne, og hæld dem i den varme olie til forårsløgene. 
lad retten simre ved svag varme.

tilsæt derefter passataen, og lad retten blive tyk. Smag til 
med salt og peber.

lad saucen koge i ca. 15 minutter under svag varme, så 
tomaterne bliver møre.

Hæld olien fra tunen, men gem olien. Hæld fisken i 
tomatsaucen. tilsæt lidt af olien fra tunen for at give ekstra 
smag af tun.

kog rigatonien, indtil den er al dente. Hæld vandet fra 
pastaen.

Hæld pastaen i tunsaucen.

Server på et fad, og pynt med finthakket persille og purløg.

TIP: det anbefales at bruge tun i olivenolie og ikke i saltlage 
eller vand.

Pasta med hvidløg, olie og rød chili

Rigatoni med tun
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Garantiens  
varighed:

to års fuld garanti fra 
købsdatoen.

KitchenAid  
dækker:  

udskiftningsdele og 
reparationsomkostninger 
for at rette mangler 
i materialer eller 
forarbejdning. Service skal 
udføres af et autoriseret 
kitchenaid-servicecenter.

KitchenAid  
dækker ikke:  

a.  reparationer, hvis 
pastapressen bruges 
til andre formål end 
almindelig madlavning 
i privat husholdning.

B.  Skader som følge 
af uheld/ulykker, 
ændringer, forkert 
brug, misbrug 
eller installation/
betjening i modstrid 
med det lokale 
stærkstrømsreglement.

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER. 

Garanti på KitchenAid®-mixerens tilbehør

Servicecentre
al service bør udføres lokalt af et 
autoriseret kitchenaid-servicecenter.

du kan få oplyst nærmeste autoriserede 
kitchenaid-servicecenter i den forretning, 
hvor du købte tilbehøret.

I Danmark: 
ScandIa SerVIce a/S 
Vallensbækvej 18 c 
2605 Brøndby 
tlf.: 43 20 52 00

Kundeservice
 THUESEN JENSEN A/S:  Smedeland 11 

2600 glostrup 
tlf.: 70 20 52 22

www.KitchenAid.com 
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® registreret varemærke tilhørende kitchenaid, uSa.

™ Varemærke tilhørende kitchenaid, uSa.

Mixerdesignet er et beskyttet varemærke tilhørende kitchenaid, uSa.
© 2008. alle rettigheder forbeholdes. 

Specifikationerne kan ændres uden varsel. 
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