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5KSMFVSFGA Voedselmolen en groentezeef KitchenAid
5413184602970

Keukenrobots
Categorie:
accessoires
Merk:

KitchenAid

Model:

5KSMFVSFGA
5 413184 602970 >

189,99€

OMSCHRIJVING

Optioneel accessoire
Met deze handige set accessoires voor de KitchenAid mixers/keukenrobots maak je gezonde en creatieve
gerechten van verse, pure ingrediënten. Hiermee heb je alles wat je nodig hebt om rauw vlees en vis,
groente, harde kazen en fruit te verwerken en burgers, jam, salsa, sauzen, babyvoeding en meer te maken.
Met de ﬁjne en grove maalschijven van de KitchenAid voedselmolen transformeer je ingrediënten in razend
tempo. Gebruik de stamper om het voedsel veilig naar het mes en de schijven te duwen. De fruit- en
groentezeef van KitchenAid kun je met de voedselmolen combineren om schillen en pitten te verwijderen en
ﬁjne puree te maken. Je voegt dan een extra zeefkegel en -bak toe aan de voedselmolen. Het accessoire is
vaatwasmachinebestendig en na gebruik dus eenvoudig schoon te maken. Geschikt voor elke KitchenAid
elektrische mixer/keukenrobot: bevestig de voedselmolen en zeefset op de multifunctionele accessoirenaaf
voor een krachtige keukenhulp op je aanrecht.
Verbeterd ontwerp van de voedselmolen
Wordt geleverd met ﬁjne en grote maalschijf
Stamper

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig
MA

13u - 18u

VRIJ

9u tot 18u

DI

9u tot 18u

ZAT

10u tot 18u

WOE

9u tot 18u

ZON

GESLOTEN

DO

9u tot 18u
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Exclusief ontworpen voor gebruik met alle KitchenAid mixers/keukenrobots*
Speciaal ontworpen fruit- en groentenzeef voor gebruik in combinatie met de voedselmolen (5KSMFGA)
De zeef heeft een kegel en een bakje die op de voedselmolen passen

SPECIFICATIE
Accessoires

Fysieke kenmerken

Fruit- / Groentenzeef
meegeleverd

Kleur
Materiaal

Wit
Kunststof

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig
MA

13u - 18u

VRIJ

9u tot 18u

DI

9u tot 18u

ZAT

10u tot 18u

WOE

9u tot 18u

ZON

GESLOTEN

DO

9u tot 18u

Powered by

Niwzi Media Group

Pagina 2 / 2

