
	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
  

 

 SPIRALIZER	  ATTACHMENT	  
ARTISAN	  STAND	  MIXER	  



	  

Ga voor gezond en avontuurlijk met het nieuwe Spiralizer hulpstuk 

voor je keuken-robot, en maak je Artisan mixer nog veelzijdiger. 

Zorgvuldig ontworpen voor liefhebbers van een gezonde levensstijl, 

die hun culinaire creativiteit de vrije loop willen laten gaan.  

Maak gezonde versies van klassieke recepten en laat je culinaire passie tot zijn recht komen 

met de Spiralizer. Dit 'Peel, Core en Slice'-hulpstuk voor schillen, snijden en verwijderen van de 

kern is het nieuwste accessoire voor de Artisan mixer.  

Laat de mixer het werk doen! Bevestig de nieuwe Spiralizer met het 'Peel, Core en Slice'-
hulpstuk op de krachtarm van je KitchenAid mixer en zie hoe je fruit en groenten verwerkt 

worden, zonder dat je ook maar iets moet doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Of je nu op zoek bent naar meer manieren om gezond te eten of naar een nieuwe richting om je 

culinaire finesse uit te drukken, het nieuwe spiralizerhulpstuk voor de iconische en veelzijdige 

KitchenAid mixer wordt beslist de eerste keuze voor avontuurlijke thuiskoks. De KitchenAid 

Spiralizer gebruikt 4 gemakkelijk verwisselbare messen en een optioneel schilmes voor 

gezonde versies van klassieke recepten en brengt je culinaire mogelijkheden op een hoger 

niveau.  

Het fijne spiraalmes snijdt groenten en fruit in 

dunne spiraaltjes (strengen van 4 mm x 4 mm), 

die op spaghetti lijken; het medium spiraalmes 
snijdt groenten en fruit in dikkere stroken met 

strengen van 4 mm x 6 mm om snel en 

probleemloos aardappelen en courgettes aan 

stoofschotels en soepen toe te voegen. Speciaal 

voor courgettes en rode biet, zorgt het 

spiraalblad met een 12 mm kernmes er voor 

dat ook groenten en fruit met een kleinere kern 

geen probleem zijn. Wil je creatief zijn met fruit en groenten die een grotere kern hebben, 

zoals appels en peren? Het spiraalblad met een 23 mm kernmes is net wat je nodig hebt 

om spiralen van 4 mm te maken. Het schilmes schilt ook moeiteloos en automatisch, in 

combinatie met één van de andere messen of apart.  

De KitchenAid Spiralizer biedt 9 spiraalmakende, snijdende, schillende en uitborende 
combinaties en wordt geleverd in duurzaam metaal. Zodra je klaar bent, berg je het hulpstuk 

en alle accessoires netjes op in de verpakking - die ontworpen werd als handige opbergdoos.  

 

 
	  



	  

SPECIFICATIES  

SPIRALIZER	  MET	  PEEL,	  CORE,	  &	  SLICE	  HULPSTUK	   

• Materiaal romp: metaal   

• Algemeen materiaal: gepolijst aluminium met antracietgrijze ABS, plastic 

aanraakpunten   

• Afmetingen van het product (HxBxD): 7,4 × 31,4 × 14,7 cm   

	  

OVER	  KITCHENAID	  

 Sinds de introductie van de legendarische standmixer in 1919 en de eerste vaatwasser in 
1949, heeft KitchenAid rond deze iconen een complete productlijn opgebouwd - van 
keukengerei tot grote en kleine apparaten die professionele prestaties leveren en ontworpen 
zijn voor de gepassioneerde fijnproever. Het KitchenAid merk vierde in 2009 haar 90e 
verjaardag en maakt deel uit van de Whirlpool Corporation. Whirlpool Corporation is de 
grootste fabrikant van huishoudelijke apparaten in de wereld, met in 2014 een jaaromzet van 
ongeveer $ 20 miljard, 100.000 werknemers en 70 productie- en technische 
onderzoekscentra verspreid over de hele wereld. Het bedrijf verspreidt de merken Whirlpool, 
KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint en 
andere grote namen in meer dan 170 landen. Het Europese hoofdkwartier van Whirlpool 
Corp. is gevestigd in Comerio (VA), Italië. Voor meer informatie over KitchenAid kun je terecht 
op www.kitchenaid.com.   
 

 


