
  

 
KitchenAid juhlistaa satavuotista taivaltaan lanseeraamalla 

ihastuttavan Queen of Hearts -tuotesarjan 
 
 
KitchenAidin satavuotissyntymäpäivään kuulu paljon muutakin kuin ikonisen brändin 
juhlistaminen. Se on samalla myös kiitollisuuden osoitus kaikille intohimoisille 
kotikokeille, jotka ovat inspiroineet brändiä vuodesta 1919 lähtien. Viimeisen kuuden 
kuukauden ajan KitchenAid onkin tehnyt kunniaa historialleen. Lanseeratessaan uuden 
100 Year Limited Edition Collection -tuotesarjan, KitchenAid kääntää katseensa 
tulevaisuuteen ja tekee kunniaa kaikelle sille innovatiivisuudelle, autenttisuudelle sekä 
luovuudelle, jotka tulevat inspiroimaan ruuanlaittoa seuraavankin vuosisadan ajan.  
 

 

 
 



  
Vuosien saatossa KitchenAidin punainen väri on ollut vahva osa ikonisen brändin 
identiteettiä. Queen of Hearts -tuotesarjassa KitchenAid säilyttää punaisen värinsä, 
mutta tuo siihen päivitetyn sävyn. Tämä Passion Red sävy kuvaa hyvin sitä intohimoa, 
joka KitchenAid -käyttäjillä on ollut ruuanlaittoa kohtaan jo kokonaisen vuosisadan 
ajan.  
  
KitchenAidin satavuotisjuhlavuoden kunniaksi lanseeratussa tuotesarjassa on 
nähtävillä juhlavia yksityiskohtia, kuten satoja pieniä sydämiä, kromisia pintoja ja 
personoitu kiinnityspään kansi. Juhlavuoden tuotevalikoimalla intohimoiset kotikokit 
voivat lisätä keittiöönsä ainutlaatuisia tyylielementtejä ja luoda KitchenAidin mukana 
uusia, yhteisiä muistoja.  
 
Juhlavuoden kunniaksi lanseerattu rajoitettu tuote-erä sisältää lukuisia eri KitchenAidin 
tuotteita ikonisesta tuoteperheestä. Ainutlaatuisen juhlamuotoilun ovat saaneet 
KitchenAidin tehosekoitin, sauvasekoitin, sähkövatkain, vesipannu, mini 
monitoimikone, yleiskone sekä leivänpaahdin. Sisältämällä mahdollisimman monta 
tuotetta juhlavuoden rajoitettuun tuote-erään KitchenAid haluaa pitää huolen siitä, että 
yhä useammat voivat inspiroitua keittiössä uusista KitchenAid-tuotteista.  

On olemassa monta tapaa juhlistaa KitchenAidin juhlavuotta. Jos kuitenkin tarvitset 
inspiraatiota juhlamenoihin, kokeile seuraavia:    

Juhlista KitchenAidin juhlavuotta…aamiaisella 

Järjestä ystävillesi juhlava aamiainen KitchenAidin avustuksella. Rajoitettuun Queen of 
Hearts -tuote-erään sisältyy tyylikäs leivänpaahdin ja vedenkeitin, joilla luonnistuu 
herkullisen aamiaisen tekeminen yhdessä ystävien kanssa kaupungilla vietetyn illan 
jälkeen. Vastakeitetyn teen raikas tuoksu houkuttelee vieraasi sängyistään ylös ja 
leivänpaahtimesta pomppaavat leivät saavat viimeistään vieraasi juosten 
aamiaispöytään. 

Leivänpaahtimen erikoispitkillä aukoilla vieraasi voivat paahtaa erilaisia leipiä ilman, 
että he joutuvat leikkaamaan leivän paahtimeen sopivaksi. Mikäli vieraasi ovat 



  
käsintehdyn paahtoleivän, bageleitten tai muffinssien perään, löytyy KitchenAidilta 
tuotteet ja ominaisuudet kaikkiin tarpeisiin.  

Tuntuuko sinusta, että jotain puuttuu vielä? Yllätä vieraasi ja tarjoile heille mini 
monitoimikoneella itsevalmistettuja levitteitä. Mini monitoimikoneen kulho, kansi ja 
terä kestävät konepesun, joten sinun ei tarvitse huolehtia tiskeistä.   

Juhlista KitchenAidin juhlavuotta…kokeilemalla uusia reseptejä 

Rajoitetun tuote-erän keskiössä on ikoninen yleiskone. Nyt yleiskone on ensimmäistä 
kertaa saatavilla uudessa punaisessa sävyssä ja juhlavilla yksityiskohdilla. Yleiskoneen 
muotoiluun on lisätty satoja pieniä sydämiä ja kiiltäviä, kromisia pintoja sekä 
personoitu kiinnityspään kansi. Yleiskone on ollut osa KitchenAidin tuoteperhettä jo 
vuodesta 1919. Tänä päivänä yleiskone kykenee muuhunkin, kuin pelkkään taikinan 
vaivaamiseen ja kakkutaikinan vispilöimiseen. Yleiskoneen mukana tulee laaja 
valikoima lisäosia, joiden myötä yleiskoneella voi esimerkiksi punnita leivonta-aineksia, 
veivata ja leikata pastaa, tehdä vihanneksista viipaleita tai spiraalinomaisia koristeita ja 
jauhaa tuoreita aineksia. Yleiskoneen avulla herkulliset ruoka-annokset ovat vaivatta 
ulottuvillasi. On siis aika kääriä hihat ja antaa luovuuden kukoistaa: yleiskoneella voit 
vaikka päivittää perheesi klassikkoreseptin. Luo yleiskoneella oma reseptisi, joka on 
sukusi suosikki seuraavan vuosadan ajan! 

 

 

 

Juhlista KitchenAidin juhlavuotta…terveellisellä tavalla 



  

 

Kun perheesi ja ystäväsi kuulevat tehosekoittimesi hurinan, he tietävät, että kohta 
pöytään tuodaan jotain herkullista. Uusi Queen of Hearts tuote-erään kuuluva 
tehosekoitin on täydellinen värikkäiden smoothieitten valmistukseen. Tehokas 3.0 Peak 
HP moottori, 2,6 litrainen BPA:ta sisältämätön kannu ja ruostumatonta terästä oleva 
terä varmistavat optimaalisen suorituskyvyn sekä vertaansa vailla olevan 
makuelämyksen. Yksinkertaiset säätimet varmistavat, että tehosekoittimen käyttö on 
mahdollisimman selkeää ja jouhevaa.   

 

The Queen of Hearts -tuotesarja lanseerataan 1.5.2019. 

 

 



  
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 
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