
	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
  

 

 ARTISAN	  COOK	  PROCESSOR	  



	  

Creatief en gemakkelijk koken kan nu met slechts één apparaat. KitchenAid gaat 

een ware revolutie in de keuken teweeg brengen met de introductie van de 

alleskunner, de KitchenAid Artisan Cook Processor. Het multi-talent kan hakken, 

kneden en mengen, maar ook roeren, koken en stomen.	  	   	  
	  

Vanaf nu heb je alle tijd voor je gasten terwijl je heerlijke risotto onbewaakt gaart. Of je maakt 

een wortel-gembersoep waarbij de Artisan Cook Processor de wortel en gember hakt en daarna 

de bouillon en overige ingrediënten zachtjes laat 

koken. Er gaat een nieuwe wereld open met minder 

tijd in de keuken maar wel lekker en gezond eten.  

KitchenAid komt daarnaast met een digitaal kookboek 

– met prachtige foto’s van topfotograaf Tony le Duc - 

en een app met steeds nieuwe recepten van 

gerenommeerde chefs die inspireert tot steeds weer 

nieuwe culinaire uitspattingen met de nieuwe 
Artisan Cook Processor.  

Alles-in-één-apparaat  

Of je nu wel of geen held in de keuken bent, met de KitchenAid 

Artisan Cook Processor kun je elke klus aan. Koken wordt 

(weer) leuk en vooral gemakkelijk. Het apparaat heeft zes 
automatische standen. Het kan ingrediënten hakken, snijden, 

kneden, mengen, pureren en ze daarna ook nog eens stoven, 

roeren, braden, stomen en koken. Het multi-talent is handig in 

het gebruik. Op het display worden stap voor stap de instructies 

gegeven van de voorgeprogrammeerde recepten. Ook zijn eigen bereidingen handmatig in te 

stellen.  

 

 



	  

Nog nooit was koken zo eenvoudig als met de Artisan Cook Processor, zelfs gecompliceerde 

gerechten die veel handelingen vragen kan het nieuwe paradepaard van KitchenAid aan. Stap 

voor stap neemt de keukenmachine als een ware sous-chef het heft in handen en bereid je 

aansprekende (of klassieke) gerechten als bouillabaisse, coq au vin of zalm en papilotte. Zelfs 

degene die tot nu toe nog geen ei kon bakken, tovert nu - dankzij de voorgeprogrammeerde 

instellingen – heerlijke soepen, stoofpotten of een smeuïge risotto op tafel.  

  
Hoge temperatuur 

De KitchenAid Artisan Cook Processor heeft veel innovaties 

doorgevoerd in vergelijking tot andere multifunctione- le machines die 

op de markt zijn. Zo bereikt het apparaat hogere temperaturen – tot 

140 ̊C – en beschikt het ook over een betere temperatuur-sensor 

waardoor de ingrediënten sneller, effectiever en gelijkmatiger bereid 

worden. Het geavanceerde deksel maakt het toevoegen van 

bijvoorbeeld kruiden tijdens het kookproces een stuk eenvoudiger. De 

gepatenteerde StirAssist-menger roert zeer effectief en voorkomt 

aanbranden.  

Handig kookboek en app  

KitchenAid gaat de nieuwe Cook Processor-bezitter goed van dienst zijn met veel recepten en 

tips die verstrekt worden via een digitaal kookboek en een handi- ge app. Regelmatig worden, 

onder meer door beken- de chefs, nieuwe recepten toegevoegd zodat je steeds weer op nieuw 

geïnspireerd en uitgedaagd wordt.  

Design  

Naast zijn hoge functionaliteit en technisch raffinement overtuigt de productinnovatie ook op het 

oog. Het is een tijdloos design, van gegoten metaal gecombineerd met de bekende KitchenAid-

kleuren.  

De KitchenAid Cook Processor is vanaf maart 2015 verkrijgbaar en verschijnt in de kleuren 

amandelwit, appelrood, keizerrood, parel- moer, onyx zwart en metaalgrijs. Prijs: € 999 / € 1029.  

 



	  

	  
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
KITCHENAID	  ARTISAN	  COOK	  PROCESSOR	  	  

5KCF0103	  	  

• Max	  wattage:	  1500	  W	  	  	  

§ Motor	  wattage:	  450	  W	  	  	  

§ Frequentie:	  50	  Hz-‐60	  Hz	  	  	  

§ RPM	  (mes):	  100-‐2300	  	  	  

§ Capaciteit	  pot:	  4.5	  liter	  	  	  

§ Body	  materiaal:	  die-‐cast	  metaal	  	  	  

§ materiaal	  deksel:	  BPA-‐vrij	  plastic	  	  	  

§ Afmetingen	  product	  (HxWxD):	  41.1	  ×	  31.4	  ×	  34.2	  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. 
 


