KitchenAid Artisan külmpress kohvivalmistaja (cold brew)
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Külmpress kohvivalmistaja osad

Anuma kaas

Sõela ja kaane hoidikraam

Metallsõel

Metallist sang

Klaasanum

Metallist korpus

Joogi väljastuskraan

Olulised ohutusmeetmed:
1. Loe kasutusjuhendit. Toote vale kasutamine võib olla ohtlik.
2. Lapsed ja tavapärastest väiksemate füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või ilma
vajalike kogemuste ja oskusteta isikud tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende
ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel.
3. Ära kasuta toodet kui see on kahjustunud. Pöördu järelteeninduse poole.
4. Ära kasuta välitingimustes.
5. Ära kasuta gaasi- või elektripõleti või ahju juures/peal.
6. Kasuta toodet vaid sihipäraselt.
7. Ära kasuta toodet ilma kaant sulgemata.
8. Ära kasuta toodet kui selle käepide on lahti.
9. Ära kasuta toote puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid.
10. Toode ei ole mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks.
11. Ära lisa üle normi vett ja kasuta vaid jämedalt jahvatataud kohvi.
12. Aseta toode mittelibisevale pinnale.
Külmpress kohvi valmistamisel leotatakse jämedalt jahvatatud kohvi külmas veel, 12-24 tunni
vältel. See kuumutamise vaba meetod annab pehme, balanseeritud, vähem kibeda maitse.
Serveerimiseks soovitame kasutada 1:3 kohvi piimale/veele. (1 osa kohvi, 3 osa vett või piima)
Retseptid kontsentraadi kasutamiseks:
Külm Kohvi: 60ml Kohvi kontsentraati + 180ml külma vett või piima + jää + magusaine
Kuum kohvi: 60ml Kohvi kontsentraati + 180ml kuuma vett või piima + magusaine
Kohanda kontsentraadi kohust, et saavutada soovitud tulemus.
Külmpress tee:
Tootega saab valmistada ka tee kontsentraati (umbes 960-1020ml). Külmpress tee valmistamisel
leotatatkse teed külmas veel 6-12 tundi.
Serveerimiseks soovitame 1:7 teed veele. (1 osa teed, 7 osa vett).
Naudi külpress teed, segades konsentraati jää, vee, piima ja magusainega.
Mida kauem teed leotad, seda kibedama tulemuse saad.
Retseptid konsentraadi valmistamiseks:
Külm tee: 30ml konsentraati + 210ml külma vett. Lisa jääd ja magusaine.
Kuum tee: 30ml konsentraati + 210ml kuuma vett. Lisa piima /magusaine.
Külmpress kohvivalmistaja kasutamine:
Enne esmakasutust pese kõik toote kere osad käsitsi, soojas seebivees. Loputa ja kuivata.
Vältimaks tootel kahjustusi, ära pese nõudepesumasinas.
1. Aseta väline kaas oma kohale ja seejärel sisesta metallist filter. Filtri käepide jäta lamavasse
asendisse.
2. Vala 250g jämedalt jahvatataud kohvi filtrisse (kogus peaks jääma lähedale filtris olevale
märgistusele. (kogus oleneb röstist: 250g heledat rösti jääb märgistuse alla ja 250g tumedat rösti
läheb üle märgistuse)
Tee valmistamiseks kalla 120g teepuru filtrisse.
3. kontrolli, et kraan oleks kinnises asendis.
4. Vala ringjate liigutustega, umbes 1L külma vett kohvile selliselt, et kogu kohvi jääb veega
kokkupuutesse. Peatu 1 minutiks, et lasta kohvil “õitseda”
(kokkupuutel veega, eralduvad kohvist gaasid ja kohvi paisub - seda nimetatatkse kohvi
õitsemiseks.)
5. Vala veel 1/4 L vett kohvipurule.
6. Vajadusel kasuta lusikat, et vajutada kohvipuru vette. Kogu kohvipuru peab olema kokkupuutes
veega.
7. Aseta peale kaas ja pane 12-24 tunniks kas toatemperatuurile või külmutuskappi tõmbama.

Pärast tõmbamist, eemalda kaas, tõsta filter käepidemest välja ja jäta 3 minutiks, nurga all, toote
peale tilkuma. Seejärel muuda nurka ja lase veel 2 minutit tilkuda.
Eemalda filter, tühjenda kohvipurust ja puhasta.
Aseta kaas tootele ja aseta toode külmutuskappi. Konsentraat püsib külmutuskapis värske kuni 2
nädalat.
Konsetraadi valamiseks keera kraani veerand pööret vastupäeva.
Vala konsentraat klaasi ja lisa vett või piima. Ära sega konsentraati vee/piimaga toote anumas.
Puhastamine:
On oluline, et toode puhastataks pärast iga kasutuskorda. Põhjalikult puhastamata toode võib
muuta järgmise konsentraadi maitset. Ära pese toodet nõudepesumasinas.
Puhasta toote detailid Sooja seebiveega. Ava kraan ja lase sooja vett läbi toru ja kraani voolata.
Kuivata kuiva, pehme rätikuga.
Aeg ajalt puhasta põhjalikumalt, avades toote põhjal olev luuk. Eemalda ettevaatlikult toru ja kraan
ning pese need seebivees.
Garantii: 2 aastas ostukuupäevast

Maaletooja ja järelteenindus:
Home Decor OÜ
Valukoja 7/2, Tallinn
info@kitchen.ee
+372 555 09 561
www.facebook.com/KitchenAidEesti/
www.kitchen.ee

