
KitchenAidin uusi monitoimikone on helppo kasata, käyttää, puhdistaa
ja säilyttää

KitchenAid lanseeraa uuden monitoimikoneen, joka on saatavilla 1,7 ja 2,1 litran kokoisena.
Ruuanlaitto ei ole koskaan ollut yhtä helppoa kuin tällä monitoimikoneella. Monitoimikone on
suunniteltu käyttäjien tarpeet huomioiden ja se on helppo asentaa, käyttää, puhdistaa ja säilyttää.

KitchenAidin tuoteperheen tuorein uutuus on monitoimikone,
jota on helppo käyttää ja säilyttää.

Helppo ottaa käyttöön. Monitoimikoneessa on luiston estävä
alusta kulholle. Kulho on varustettu lukolla, jonka avulla sisältö ei
läiky eikä roisku kulhon ulkopuolelle.

Helppo käyttää. Elegantisti pyöristetyssä koneessa yhdistyy tyyli
ja teho. Monitoimikoneen eri terävaihtoehtojen avulla voit
viipaloida, suikaloida, hienontaa ja soseuttaa aineksia kätevästi.
Monitoimikoneen mukana tulee taikinakoukku, joka mahdollistaa
vaivattoman taikinan kaulinnan. Lisäksi koneessa on täyttöputkilo
ja kolme eri nopeusvaihtoehtoa: hidas, nopea ja sykäys.

Helppo puhdistaa. Puhdistuksen voi aloittaa huuhtelemalla terät
juoksevan veden alla. Terät voi myös asettaa kulhoon likoamaan
ja puhdistaa käynnistämällä kone muutamaksi sekunniksi. Kulho,
kansi ja lisäosat kestävät myös tiskikonepesun.

Helppo säilyttää. Terät ja muut varusteet mahtuvat kulhoon, jonka ansiosta monitoimikonetta on
helppo säilyttää silloin, kun se ei ole käytössä.

Valitse malli joka sopii juuri sinulle

Monitoimikone on saatavilla kahdessa eri koossa ja useassa värissä, jotka vaihtelevat riippuen siitä,
minkä kokoisen monitoimikoneen valitsee. Jos kokee tarvitsevansa enemmän kapasiteettia,
kannattaa valita 2,1 litran koko. Suurempi monitoimikone on saatavilla punaisena, kermanvärisenä ja
mattamustana. Pienemmän, mutta yhtä tehokkaan, monitoimikoneen värivaihtoehdot ovat
punainen, kermainen, mattamusta ja mattaharmaa.

Kokeile valmistaa kesäkurpitsalettuja KitchenAidin monitoimikoneella!

Kesäkurpitsaletut
Aika valmisteluihin: 20 minuuttia
Aika paistamiseen: 35 minuuttia

Ainekset

1 iso kesäkurpitsa
suolaa
2 isoa kananmunaa
125 g jauhoja
½ teelusikallinen seesamiöljyä
2 ruokalusikallista öljyä



Tee näin

Kiinnitä viipalointilevy KitchenAidin monitoimikoneeseen. Leikkaa kesäkurpitsa sopivan kokoisiksi
paloiksi ja käynnistä monitoimikone. Aseta viipaloidut kesäkurpitsat kulhoon ja ripottele reilusti
suolaa kesäkurpitsojen päälle. Anna kesäkurpitsojen olla kulhossa 10–15 minuuttia, jotta niistä
poistuu nestettä. Käytä sen jälkeen talouspaperi jäljellä olevan nesteen kuivaamiseen.

Sekoita munat, jauhot ja seesamiöljy isossa kulhossa. Lisää myös kesäkurpitsat samaan kulhoon.

Kuumenna öljy paistinpannussa ja aloita lettujen paistaminen keskilämmöllä. Tarjoile letut
valkosipulijogurttikastikkeella. Reseptillä valmistuu noin 10 lettua.

Lisätietoja:

Tiedustelut ja kuvapyynnöt: kitchenaid-pbm@bm.com

KITCHENAID
Lanseerattuaan legendaarisen yleiskoneensa vuonna 1919 ja ensimmäisen tiskikoneensa vuonna
1949, KitchenAid on rakentanut näiden ikonisten perintöjen päälle luodakseen täydellisen
tuotelinjan, joka tarjoaa ammattimaista suorituskykyä ja on suunniteltu intohimoisille kulinaristeille.
KitchenAid-tavaramerkki juhli 90-vuotissyntymäpäiväänsä vuonna 2009 ja on osa Whirlpool
Corporation -konsernia. Whirlpool on maailman suurin kodinkoneiden valmistaja ja vuonna 2014
vuotuinen liikevaihto oli noin 20 miljardia dollaria (USD). Whirpoolilla on 100 000 työntekijää sekä 70
tehdasta ja tutkimuskeskusta ympäri maailman. Yhtiöön kuuluu Whirlpool, KitchenAid, Maytag,
Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint ja muita suuri tavaramerkkejä yli
170 maassa. Whirlpool Corporationin Euroopan keskusyksikkö sijaitsee Comeriossa, Italiassa.
www.kitchenaid.fi


