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Model 5SSA
Pølsehorn 
Tilbehør til alle KitchenAid®-
husholdningsmixere.

WORSTVULAPPARAAT 
INSTRUCTIES EN RECEPTEN

SAUSAgE STUffER 
INSTRUCTIONS AND RECIPES

ACCESSOIRE POUR fARCIR LES SAUCISSES 
MODE D’EMPLOI ET RECETTES

WURSTfÜLLHORN
BEDIENUNgSANLEITUNg UND REZEPTE

SET PER INSACCARE 
ISTRUZIONI PER L’USO E RICETTE

EMBUTIDOR DE SALCHICHAS
INSTRUCCIONES Y RECETAS

KORVHORN 
INSTRUKTIONER OCH RECEPT

PØLSEfYLLER 
INSTRUKSJONER Og OPPSKRIfTER

MAKKARANTÄYTTÖPUTKILO 
KÄYTTÖOHJEET JA RESEPTIT

PØLSEHORN 
INSTRUKTIONER Og OPSKRIfTER

fUNIL PARA SALSICHAS 
INSTRUÇÕES E RECEITAS 

KRANSAKÖKU-Og PYLSUgERÐASTÚTAR 
LEIÐBEININGAR OG UPPSKRIFTIR

EΞAPTHMA ΠAPAΣKEYHΣ ΛOYKANIKΩN 
OΔHΓΙEΣ KAI ΣYNTAΓEΣ



D
an

sk

Indholdsfortegnelse
Sikker brug af tilbehør til mixeren ................................................................................... 1

Vigtigt om sikkerhed ....................................................................................................... 1

Montering af tilbehør ..................................................................................................... 2

 Inden montering af tilbehøret.................................................................................. 2

Kødhakker* ..................................................................................................................... 2

 Samling af kødhakkeren .......................................................................................... 2

 Brug af kødhakkeren ............................................................................................... 3

 Rengøring af kødhakkeren ....................................................................................... 3

Pølsehorn ........................................................................................................................ 4

 Samling af pølsehornet ............................................................................................ 4

 Brug af pølsehornet ................................................................................................. 4

 Fremstilling af små sammenhængende pølser .......................................................... 5

 Rengøring af pølsehornet ........................................................................................ 5

Engelsk breakfast-pølse ................................................................................................... 5

Garanti på tilbehør til KitchenAid®-husholdningsmixer .................................................... 6

Servicecentre ................................................................................................................... 6
Kundeservice ................................................................................................................... 6

* Kødhakkeren sælges særskilt.



1

D
an

sk

VIgTIgT OM SIKKERHED
Når du bruger elektrisk udstyr, bør du altid tage nogle grundlæggende forholdsregler af 
hensyn til sikkerheden, herunder:
 1. Læs alle instruktioner. 
 2. Mixeren må aldrig komme i vand eller anden væske pga. fare for elektrisk stød. 
 3. Tilbehøret må ikke anvendes af eller i nærheden børn uden opsyn af voksne.  
 4. Tag stikket ud af stikkontakten, når der på- eller afmonteres tilbehør, under 

rengøring eller når maskinen ikke er i brug.
 5. Berør aldrig bevægelige dele. Hold fingrene på afstand af udblæsningsåbningen. 
 6. Anvend aldrig 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. 

 7. Brug af andet tilbehør end det, der anbefales eller sælges af KitchenAid, kan 
medføre brand, elektrisk stød eller anden skade.

 8. Mixeren må ikke anvendes udendørs. 
 9. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller bordpladen.
 10. Påfyld aldrig ingredienser med hånden. Brug altid den kombinerede skubber/

skruenøgle.
 11. Kniven er skarp. Vær forsigtig.  
 12. Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug. 

gEM DISSE INSTRUKTIONER

Sikker brug af tilbehør til mixeren

Både din, såvel som andres sikkerhed er meget vigtig.
Vi har medtaget mange vigtige oplysninger om sikkerhed, både i 
brugerhåndbogen 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.

WARNING

FARE
ADVARSEL
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Inden montering af tilbehøret 

1.  Kontroller, at hastighedsregulatoren 
står på “0” (SLUKKET).

2.  Tag stikket ud af stikkontakten.
3. Afhængigt af tilbehørsmuffens type, 

skal den hængslede afskærmning vippes 
op eller tommelskruen (A) løsnes ved at 
dreje den mod uret, hvorefter navet som 
dækker tilbehørsmuffen kan fjernes. 

4. Sæt tilbehørets drivaksel for tilbehør 
(B) i tilbehørsmuffen (C), idet det 
kontrolleres, at drivakselen passer ind i  
tilbehørsmuffens firkantede fatning. 

5. Det kan være nødvendigt at dreje 
tilbehøret frem og tilbage. Stiften på 
tilbehøret passer i hakket i kanten 

af tilbehørsmuffen, når tilbehøret er 
placeret korrekt. 

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

ACB

Montering af tilbehør

Kødhakker*

Samling af kødhakkeren

1. Sæt sneglen (A) i kødhakkerens hus (B). 
2. Anbring kniven (C) på sneglens fritlagte endestykke. 
3. Anbring hulskiven (D) over kniven, så skivens tapper passer ind i hakkerne på 

kødhakkerens hus. 
4. Sæt ringen (E) på kødhakkerens hus, og drej den med hånden, indtil den sidder fast, 

men pas på ikke at spænde for hårdt.
BEMÆRK: Den kombinerede nedstopper og spændenøgle til tilbehør (F) må kun bruges 
til at fjerne spænderingen (E). Brug den ikke til at spænde ringen (E).
BEMÆRK: Brug pølsehornet (model SSA) sammen med kødhakkeren (model FGA).

fin

B

grov

A

E

fC

D

* Kødhakkeren sælges særskilt.
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Brug af kødhakkeren 

1. Skær ingredienserne i mindre strimler 
eller stykker, og stop dem ned i tragten. 
Kød skæres i lange, smalle strimler.

2. Sæt mixeren på hastighed 4, og læg 
ingredienserne ned i tragten ved hjælp 
af den kombinerede nedstopper og 
spændenøgle til tilbehør. 

BEMÆRK: Der kan samle sig væske i 
tragten, når der hakkes store mængder 
ingredienser med stort vandindhold,  
f.eks. tomater eller vindruer. Lad mixeren 
køre videre, så væsken føres ud. Der  
må ikke tilsættes flere ingredienser, før 
tragten er tømt for væske, da det kan 
beskadige mixeren.

grov hulskive – Bruges til at 
hakke råt eller tilberedt kød, 
kraftige grøntsager, tørret 
frugt og ost.

fin hulskive – Bruges til at 
hakke råt kød, tilberedt kød, dip 
samt rasp.

Hakning af kød – Oksekød bliver 
nemmere at blande og mere mørt, hvis 
det hakkes to gange. Det bedste resultat 
opnås, hvis kødet er meget koldt eller 
delvist frosset, når det hakkes. Kød med 
højt fedtindhold bør kun hakkes én gang.

Hakning af brød – Husk, at brødet skal 
være enten helt gennemtørt eller friskt, 
hvis det skal hakkes til rasp. Halvtørt brød 
kan sætte sig fast i kødhakkeren.

BEMÆRK: Meget hårde, kompakte 
ingredienser, f.eks. helt tørt, hjemmebagt 
brød, bør ikke hakkes i kødhakkeren. 
Hjemmebagt brød bør hakkes, mens det 
er friskt, og derefter tørres i ovnen eller 
lufttørres.

Sådan løsnes spænderingen – Hvis 
spænderingen sidder så fast, at den ikke 
kan løsnes med håndkraft sættes den 
kombinerede nedstopper og spændenøgle 
til tilbehør over rillerne og drejes mod uret.

BEMÆRK: Brug ikke den kombinerede 
nedstopper og spændenøgle til tilbehør 
til at sætte spænderingen fast på 
kødhakkeren, da det kan beskadige 
kødhakkerens hus.

Rengøring af kødhakkeren

Skil først kødhakkeren helt ad.  
Følgende dele kan vaskes i 
opvaskemaskine: 
• Kødhakkerens hus 
• Kødhakkerens snegl 
• Spænderingen 
• Den kombinerede nedstopper og 

spændenøgle til tilbehør 
Følgende dele skal vaskes af i hånden i 
varmt sæbevand og tørres grundigt: 
• Kniv 
• Hulskiver 

Kødhakker*

ADVARSEL

                                                        Fare. Roterende kniv

Brug altid nedstopperen. 

Hold fingrene væk fra åbningerne.

Hold uden for børns rækkevidde.

Der er risiko for skæreulykker.  

* Kødhakkeren sælges særskilt.
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Pølsehorn

Samling af pølsehornet

1. Sæt sneglen (A) ind i kødhakkerens hus (B).
2. Anbring holderen (C) over det firkantede afsnit i sneglens frilagte ende.
3. Sæt det ønskede pølsehornsrør (D) eller (E) i spænderingen (F), og skru den på 

kødhakkerens hus med hånden, men pas på ikke at spænde for hårdt.
BEMÆRK: Den kombinerede nedstopper og spændenøgle til tilbehør (G) skal kun bruges 
til at fjerne spænderingen (F). Brug den ikke til at stramme spænderingen (F).
BEMÆRK: Brug pølsehornet (model SSA) sammen med kødhakkeren (model FGA).  

Brug af pølsehornet

Brug det lille pølsehornsrør (E) til engelsk 
breakfast-pølse i tarm og det store 
pølsehornsrør (D) til bratwurst, 
italiensk eller polsk pølse i tarm eller 
breakfast-pølse uden tarm.
 

1. Hvis der anvendes naturtarm anbefales 
30 minutters i blødsætning i koldt vand 
for at fjerne overskydende salt. Skyl 
tarmen i hele dens længde flere gang i 
rindende vand.

2. Smør pølsehornet med fedtstof, 
og træk 90 til 120 cm tarm på 
pølsehornet.  

3. Bind enden af tarmen med et stykke 
snor.  

4. Sæt mixeren på hastighed 4, og stop 
langsomt farsen ned i tragten ved 
hjælp af den kombinerede nedstopper 
og spændenøgle til tilbehør. 

5. Hold enden med snoren i den ene 
hånd, og styr pølsen, efterhånden 
som tarmen fyldes op.

BEMÆRK: Fyld ikke tarmen for hårdt. 
Der skal være plads til at sno pølsen til 
små pølser, og pølserne skal kunne udvide 
sig under tilberedningen. Hvis der opstår 
luftlommer, kan der prikkes hul på dem med 
en tandstik. Det kan være nødvendigt at 
sætte tarm på pølsehornet flere gange, når 
der tilberedes større portioner (over 1 kg).

ADVARSEL

                                                        Fare. Roterende kniv

Brug altid nedstopperen. 

Hold fingrene væk fra åbningerne.

Hold uden for børns rækkevidde.

Der er risiko for skæreulykker.  

B

A

f

g

C

D

E
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	 1,5	 kg	svinebov	skåret	i	
strimler	på	2,5	cm

	 1⁄2	 hakket	løg
	 20	 g	salvie
	 4	 laurbærblade
	 3	 g	sar
	 20	 g	salt
	 5	 g	peber
	 80	 g	hakket	persille
	 3	 g	kørvel	
	 2	 g	merian	
	 	 Lidt	allehånde
	 30	 ml	vand
	 1	 sammenpisket	æg	
	 15	 g	fedtstof	
	 	 Natur-	eller	

kunsttarm

Læg kødet på en bageplade, og frys det i ca. 20 minutter. 
Bland løg, salvie, sar, salt, peber, persille, kørvel, merian 
og allehånde. Drys blandingen over kødet. Saml og 
monter kødhakkeren med den grove hakkeskive isat. Sæt 
hastigheden på 4, og hak kødet ned i skålen. Tilsæt vand 
og æg. Monter skålen og det flade piskeris på mixeren. 
Sæt mixeren på omrøring, og mix i 1 minut.

Tag kniven og den grove hulskive ud af kødhakkeren. 
Saml kødhakkeren igen, og monter pølsehornet. Smør 
pølsehornet med fedtstof, og kræng tarmen på. Bind 
enden af tarmen. Indstil hastigheden på 4, og stop farsen 
i tarmen. Sno pølsen, så der dannes mange små pølser, 
og anbring dem i køleskabet, eller frys dem, indtil de skal 
bruges.

Til: 1,5 kg pølse.

Engelsk breakfast-pølse

Pølsehorn
fremstilling af små  
sammenhængende pølser

Anbring pølsen på en plan flade, og sno den 
fyldte tarm flere gange med regelmæssige 
mellemrum, hvis der skal dannes mange små 
pølser. Frisk pølse kan opbevares 1 til 2 dage i 
køleskab eller op til 1 måned i fryseren.  

Rengøring af pølsehornet

Skil først pølsehornet fuldstændigt ad. 
Følgende dele kan vaskes i 
opvaskemaskine: 
• Holder 
• Pølsehornsrør 
• Kødhakkerens hus 
• Kødhakkerens snegl 
• Spænderingen 
• Den kombinerede nedstopper og 

spændenøgle til tilbehør 
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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 for:

A.  Reparationer, hvis 
pølsehornet bruges 
til andre formål end 
almindelig madlavning 
i privat husholdning.

B.  Skader som følger 
af uheld/ulykker, 
ændringer, forkert 
brug, misbrug eller 
installation/betjening 
der ikke udføres 
i henhold til de 
gældende regler for 
elektrisk udstyr.

KITCHENAID PÅTAgER SIg IKKE NOgET ANSVAR fOR INDIREKTE 
SKADER.

garanti på tilbehør til KitchenAid®-
husholdningsmixer

Servicecentre
Al service bør udføres lokalt af et autoriseret 
KitchenAid-servicecenter. Du kan få 
oplyst nærmeste autoriserede KitchenAid 
servicecenter i den forretning, hvor du har 
købt udstyret.

I Danmark: 
REPAX SERVICE A/S 
Vallensbækvej 18 c 
2605 Brøndby 
Tlf.: 43 20 52 00

Kundeservice
 THUESEN JENSEN A/S:  Smedeland 11 

2600 Glostrup 
Tlf.: 3613 09 20

  www.KitchenAid.com
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® Registreret varemærke KitchenAid, USA. 
™ Varemærke KitchenAid, USA.

Mixer design er beskyttet af et varemærke KitchenAid, USA. 
© 2007. Alle rettigheder forbeholdes. 

Specifikationerne kan ændres uden varsel. 

9709872A (5181dZw407)


