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Modell 5SSA
Pølsefyller 
Konstruert utelukkende til bruk på 
kjøkkenmaskiner fra KitchenAid®. (Med 
kjøkkenmaskin mener vi stativmikser)

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
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VIKTIgE SIKKERHETSREgLER
Ved bruk av elektriske redskaper bør en alltid følge grunnleggende, forebyggende 
sikkerhetstiltak inklusive følgende:
 1. Les hele bruksanvisningen. 
 2. For å unngå fare for elektrisk støt, dypp ikke mikseren i vann eller andre væsker. 
 3. Maskinen er ikke tiltenkt bruk for unge barn eller svakelige personer uten tilsyn.  
 4. Trekk ut kjøkkenmaskinens stikkontakt når den ikke brukes, før du tar av eller setter 

på deler, og før den rengjøres.
 5. Unngå kontakt med bevegelige deler. Hold fingrene borte fra utløpet. 
 6. Ikke bruk mikseren hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller etter at mikseren 

har fungert feil, har falt ned eller er skadet på noen måte. Bring mikseren til 
nærmeste autoriserte service senter for undersøkelser, reparasjoner, eller elektrisk 
eller mekanisk justering. 

 7. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt eller solgt av KitchenAid kan forårsake brann, 
elektrisk støt eller skade.

 8. Bruk ikke mikseren utendørs. 
 9. La ikke ledningen henge over kanten på bordet eller benken.
 10. Aldri ha i mat for hånd. Bruk alltid den kombinerte stappepinne og skrunøkkel.
 11. Knivene er skarpe. Vær forsiktig. 
 12. Dette produktet er kun beregnet på husholdningsbruk. 

OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

Sikkerhetsforskrifter for kjøkkenmaskintilbehør

Din og andres sikkerhet er veldig viktig.
Vi har kommet med mange viktige sikkerhetsbeskjeder i denne håndboken og 
på maskinen din. Les og følg alltid alle sikkerhetsbeskjeder.

Dette er advarselsymbolet.

Dette symbolet varsler deg om mulige farer som kan drepe eller 
skade deg eller andre.

Alle sikkerhetsbeskjeder følger etter advarselsymbolet og etter 
enten ordet ”FARE” eller ”ADVARSEL”. Disse ordene betyr at:

Du kan bli drept eller alvorlig 
skadet dersom du ikke følger 
instruksjonene umiddelbart.

Du kan bli drept eller alvorlig 
skadet dersom du ikke følger 
instruksjonene.

Alle sikkerhetsbeskjeder vil fortelle deg hva den mulige faren er, hvordan du 
kan redusere sjansen for å bli skadet, og hva som kan skje hvis du ikke følger 
anvisningene.

WARNING

FARE

ADVARSEL
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før kjøkkenmaskintilbehør festes 

1.  Sett hastighetsstyringen på “O” (AV).
2.  Trekk ut kontakten eller slå av 

strømmen.
3. Avhengig av hvilken type nav du har, 

løft opp det hengslede dekslet eller 
løsne på låseknap (A) ved å dreie den 
mot urviseren og ta av dekslet. 

4. Sett inn ekstrautstyrets drivaksel (B) 
i tilbehørnaven (C) og pass på at 
strømakselen passer inn i den firkantede 
tilbehørsfeste for ekstrautstyr. 

5. Det er mulig at du må rotere tilbehøret 
frem og tilbake. Når tilbehøret er riktig 
montert, vil stiften på tilbehørhuset 
passe inn i hakket på kanten av naven. 

6. Stram til låseknappen ved å dreie den 
med urviseren til tilbehøret er godt 
festet til mikseren.

ACB

feste av kjøkkenmaskintilbehør

Kjøttkverntilbehør*

Montere kjøttkverntilbehør

1. Sett inn kvernemekanismen (A) i kvernen (B). 
2. Plasser kniven (C) over den firkantede skanken ved enden av kvernemekanismen som vises. 
3. Legg kverneplaten (D) over kniven, og innrett klaffene på platen med hakkene på 

kvernhuset. 
4. Sett sikring (E) på kvernhuset og drei den for hånd til den er festet men ikke for stram.
MERK: Den kombinerte stappepinne og skrunøkkel (F) brukes kun til å fjerne sikringen 
(E). Ikke bruk den til å stramme sikringen (E).
MERK: Bruk pølsefyller (modell SSA) med kjøttkvern (modell FGA).

fin

B

grov

A

E

fC

D

* Kjøttkverntilbehør selges separat.
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Bruke kjøttkverntilbehør 

1. Skjær mat i små strimler eller biter og 
mat dem inn i samlebeholderen. Kjøttet 
skal kuttes i lange, smale strimler.

2. Still mikseren til hastighet 4 og før 
mat inn i beholderen med kombinerte 
stappepinne og skrunøkkel. 

MERK: Det kan samles væske i beholderen 
ved behandling av store mengder matvarer 
med høyt væskeinnhold, f.eks. tomater 
eller druer. Fortsett å kjøre mikseren for å 
tappe ut væsken. For å unngå at mikseren 
skades, unngå å behandle mer mat inntil 
væsken er tappet av fra beholderen.

grov plate – Brukes til å 
kverne rått eller kokt kjøtt, 
faste grønnsaker, tørket frukt 
og ost.

fin plate – Brukes til å kverne 
rått kjøtt, kokt kjøtt til pålegg og 
brødsmuler.

Kverne kjøtt – Send kjøttet to ganger 
gjennom kvernen for bedre blanding 
og mørere resultater. Du oppnår beste 
konsistens ved å kverne kjøttet når det er 
svært kaldt eller delvis frossent. Kjøtt med 
mye fett skal kvernes bare én gang.

Kverne brød – Når du skal kverne brød til 
smuler, pass på at brødet enten er tørket 
i ovnen for å fjerne all fuktighet, eller ikke 
tørket i det hele tatt. Delvis tørket brød 
kan sette seg fast i matkvernen.

MERK: Svært harde, tette matvarer som 
helt tørket hjemmelaget brød bør ikke 
kvernes i kjøttkvernen. Hjemmelaget brød 
skal kvernes ferskt og deretter ovn- eller 
luft-tørkes.

for å løsne på sikringen – Hvis sikringen 
sitter for stramt til at den kan fjernes for 
hånd, legg den kombinerte stappepinne 
og skrunøkkel over sporene og drei mot 
urviseren.

MERK: For å unngå at kjøttkverntilbehøret 
skades, ikke bruk den kombinerte 
stappepinne og skrunøkkel til å feste 
sikringen til kvernhuset.

Rengjøre kjøttkverntilbehør

Demonter først kjøttkverntilbehøret helt. 
Følgende deler kan vaskes i 
oppvaskmaskin: 
• Kvernhuset 
• Kvernemekanismen 
• Sikring 
• Kombinert stappepinne og skrunøkkel 
Følgende deler skal vaskes for hånd i 
lunkent såpevann og tørkes grundig: 
• Kniv 
• Kverneplater 

Kjøttkverntilbehør*

ADVARSEL

                                                        Fare for roterende kniv 

Bruk alltid kombinert 
stappepinne og skrunøkkel.  

Hold fingrene vekk fra åpninger. 

Oppbevares utilgjengelig for barn.  

Følges ikke anvisningene, kan 
dette føre til amputasjoner eller 
kuttskader. 

* Kjøttkverntilbehør selges separat.
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Pølsefyller-tilbehør

Montere pølsefyller-tilbehør:

1. Sett inn kvernemekanismen (A) i kvernhuset (B).
2. Plasser festestangen (C) over den firkantede skanken ved enden av kvernemekanismen 

som vises.
3. Sett inn pølsefyllerrøret (D) eller (E) i sikringen (F) og skru fast kvernhuset. Drei for 

hånd til den sitter godt, men ikke for stramt.
MERK: Den kombinerte stappepinne og skrunøkkel (G) brukes kun til å fjerne sikringen (F). 
Ikke bruk den til å stramme sikringen (F).
MERK: Bruk pølsefyller (modell SSA) med kjøttkvern (modell FGA).  

Bruke pølsefyller-tilbehør

Bruk det lille pølsefyllerrøret (E) til å lage 
frokostpølse med tarmer og det store 
pølsefyllerrøret (D) til å tilberede 

Bratwurst, italiensk eller polsk pølse med 
tarmer eller frokostpølse uten tarmer.
1. Hvis du bruker naturlig tarm, anbefaler 

vi at det først legges i bløt i kaldt vann i 
30 minutter for å fjerne overflødig salt, 
og skyller deretter flere ganger ved å la 
kaldt vann renne gjennom hele tarmen.

2. Smør pølsefyllerrøret med matfett og 
trekk 90 til 120 cm tarm over røret. 

3. Knyt enden av tarmen med hyssing 
for å lukke. 

4. Still mikseren til hastighet 4 og før 
mat langsomt inn i beholderen med 
kombinerte stappepinne og skrunøkkel. 

5. Hold den knyttede enden av tarmen i den 
ene hånden og før inn kjøttblandingen 
etter hvert som tarmen fylles.

MERK: Ikke pakk kjøttblandingen for tett 
inn i tarmen, gi nok plass til å vri pølsen i 
mindre sosisser og til utvidelse ved koking. 
Hvis det utvikles en luftlomme, stikk hull på 
den med en tannpirker eller grillspidd. For 
å følge en oppskrift med noen kilo kjøtt, 
kan det være nødvendig å trekke tarm 
flere ganger på pølsefylleren for å bruke all 
kjøttdeigblandingen.

ADVARSEL

                                                        Fare for roterende kniv 

Bruk alltid kombinert 
stappepinne og skrunøkkel.  

Hold fingrene vekk fra åpninger. 

Oppbevares utilgjengelig for barn.  

Følges ikke anvisningene, kan 
dette føre til amputasjoner eller 
kuttskader. 

B

A

f

g

C

D

E
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	 1,5	 kg	svinebog	delt	i		
2,5	cm-strimler

		 ½	 finhakket	løk
	 4	 salvieblad
	 3	 g	krydderurt
	 20	 g	salt
	 5	 g	peppar
	 80	 g	hakket	persille
		 3	 g	kjørvel
		 2	 g	merian
	 	 En	klype	allehånde
	 30	 ml	vann
	 1	 egg,	vispet	lett
	 15	 g	matfett		
	 	 Naturlig	eller	

syntetisk	tarm

Legg svinekjøttet på stekeplate av metall og frys i 20 
minutter. Bland løk, salvie, krydderurt, salt, pepper, 
persille, kjørvel, merian og allehånde. Strø blandingen 
over kjøttet. Monter og fest kjøttkvern med den grove 
kverneplaten. Still til hastighet 4 og kvern svinekjøttet i 
en bolle. Ha i vann og egg. Fest bolle og flat visp. Still til 
rørehastighet og bland i 1 minutt.

Ta av kniven og den grove kverneplaten fra kjøttkvernen. 
Monter og fest pølsefylleren. Smør fylleren med matfett 
og trekk tarmen stramt over. Knyt sammen enden på 
tarmen. Still til hastighet 4 og fyll svinekjøttblandingen i 
tarmene. Vri pølsen til mindre sosisser og kjøl eller frys til 
de er klare til bruk.

Gir: 1, 5 kg pølse.

Mild frokostpølse

Pølsefyller-tilbehør
forme mindre sosisser

For å forme mindre sosisser, legg hele 
pølselengden på et flatt underlag og 
vri den fylte tarmen flere ganger med 
regelmessige intervaller. Fersk pølse kan 
lagres i 1 til 2 dager i kjøleskap eller opptil 
1 måned i fryseren.  

Rengjøre pølsefyller-tilbehør

Demonter først pølsefyllertilbehøret helt. 
Følgende deler kan vaskes i 
oppvaskmaskin: 
• Festestangen 
• Pølsefyllerrør 
• Kvernhuset 
• Kvernemekanismen 
• Sikring 
• Kombinert stappepinne og skrunøkkel 
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garantiens  
varighet:

To års komplett garanti fra 
kjøpsdato. 

KitchenAid  
betaler for: 

Reservedeler og utgifter i 
forbindelse med arbeidet 
med rette opp defekter i 
materialet eller utførelsen. 
Service skal utføres av 
et autorisert KitchenAid 
Service senter.

KitchenAid betaler  
ikke for:

A.  Reparasjoner når 
pølsefylleren er brukt 
til andre formål enn 
tilberedning av vanlig 
husholdningsmat.

B.  Skade forårsaket ved 
uhell, egenhendige 
forandringer, feil 
bruk, misbruk 
eller installering/
bruk som ikke er i 
overensstemmelse 
med de lokale 
elektriske regler.

KITCHENAID TAR IKKE NOE ANSVAR fOR INDIREKTE SKADE.

garanti for husholdningskjøkkenmaskintilbehør 
fra KitchenAid®

Service sentere
All service bør utføres lokalt av et autorisert 
KitchenAid service senter. Kontakt 
forhandleren som du kjøpte enheten av for 
å få navnet på det nærmeste autoriserte 
KitchenAid service senter.

HOWARD AS 
Hansteensgate 12 
0253 OSLO  
Tel: 23 08 41 30

Kundeservice
 Norsk Importør: HOWARD AS 

Hansteensgate 12 
0253 OSLO  
Tel: 23 08 41 30

  
www.KitchenAid.com 
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® Registrert varemerke av KitchenAid, USA.
™Varemerke til KitchenAid, USA.

Formen på kjøkkenmaskinen er et varemerke til KitchenAid, USA.
© 2007. Alle rettigheter forbeholdt. 

Spesifikasjoner kan endre seg uten varsel. 

9709872A (5181dZw407)


