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USANDO O MOEDOR

Antes do Primeiro Uso 
Lave o copo e a tampa com água morna  
e sabão neutro. Seque com um pano limpo  
e macio. Manuseie a lâmina com cuidado.  
O copo e a tampa também podem ser 
lavados em lava-louças (grade superior). 
Usando o Moedor de Café
1.    Assegure-se de que o moedor de café 

esteja desligado e desconectado da 
tomada. Certifique-se de que o interior 
da tampa esteja livre de grãos ou 
resíduos de café.

2.    Fixe o copo no compartimento do 
motor posicionando-o na parte superior, 
girando-o no sentido horário para travar 
no lugar.

3.    O copo possui uma escala com as 
medidas gravadas na parte interna, 
para facilitar a seleção da quantidade 
necessária de grãos para 4, 8, 10 ou 
12 xícaras de café. Coloque no copo  
a quantidade necessária de grãos para  
a quantidade de xícaras de café desejada 
(4 xícaras no mínimo e 12 no máximo). 
A mistura dos grãos e a variedade  
no tamanho dos grãos de café podem 
causar diferença no volume e no tempo 
de moagem.

4.    Posicione a tampa sobre o copo de 
maneira que fique alinhada sobre as guias 
laterais no compartimento do motor.

NOTA: Certifique-se de que a tampa e o  
copo estejam posicionados corretamente,  
ou o moedor não vai iniciar ofuncionamento.
5.    Conecte o moedor a uma tomada 

adequada.

6.    Pressione a tampa para iniciar o 
processo. Para obter resultados ideais 
de moagem, não pulse a tampa superior. 
Continue a moagem até que todos os 
grãos sejam moídos na consistência 
desejada ou veja o item “Dicas para  
Bons Resultados” (Quadro de Sugestão 
de Moagem).

11.  Retire o café moído.

7.    Para parar o processo, libere a pressão 
sobre a tampa.

8.    Desconecte o moedor da tomada.
9.    Aguarde até que a lâmina do moedor 

esteja totalmente parada e retire  
a tampa.

10.  Desencaixe o copo girando-o uma volta 
no sentido anti-horário. Remova o copo 
do compartimento do motor.

PARTES E CARACTERÍSTICAS DO MOEDOR DE TEMPEROS  
(APENAS ALGUNS MODELOS)
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UTILIZANDO O MOEDOR DE TEMPEROS (OPCIONAL)

1.    Remova o copo de café da base  
do moedor.

3.    Posicione o copo de especiarias na base 
do moedor e gire-o no sentido horário 
para fixá-lo à base. 

2.    Preencha o moedor de especiarias  
com a especiaria desejada e em seguida, 
coloque a tampa.

5.    Após o processo, remova a tampa do 
moedor de café e a tampa do moedor 
de especiarias. Em seguida retire suas 
especiarias recém moídas. 

4.    Coloque a tampa do moedor de café 
sobre a tampa do moedor de especiarias, 
de maneira que fique alinhada sobre 
as guias laterais no compartimento do 
motor. Em seguida, pressione a tampa 
para iniciar o processo de moagem das 
especiarias até a consistência desejada. 
Para obter resultados ideais de moagem, 
não pulse a tampa superior.

DICAS PARA BONS RESULTADOS
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UTILIZANDO O MOEDOR DE TEMPEROS (OPCIONAL) DICAS PARA BONS RESULTADOS

Quadro de Sugestão de Moagem

Para cafeteiras automáticas e Prensas Francesas (*)

Para obter (xícaras) Quantidade máxima 
(colheres de sopa)

Sugestão de tempo  
de moagem (segundos)

12 14 21

10 12 19

8 9 17

4 5 14

(*) Prensas Francesas requerem pó de café com uma consistência mais grossa. Para 
obter resultados ideais de moagem, mantenha um processo contínuo de moagem até 
alcançar a consistência desejada do pó de café.

1.  Faça a moagem apenas dos grãos que 
você irá usar imediatamente, para 
degustar sempre um café fresco.

2.  Ajuste a quantidade de grãos de café e 
o tempo de moagem para atender o seu 
gosto pessoal. Um tempo mais curto 
de moagem resultará em um pó de café 
com uma consistência mais grossa. Um 
tempo mais longo de moagem resultará 
em um pó de café com uma consistência 
mais fina, mas poderá ocorrer o 
superaquecimento dos grãos, alterando o 
sabor do café. Para obter resultados ideais 
de moagem, não pulse a tampa superior.

3.  A KitchenAid não recomenda o uso deste 
moedor, para moer grãos de café para 
máquinas do tipo expresso.

4.  O “Quadro de Sugestão de Moagem” 
mostra tempos de moagem 
recomendados em diferentes níveis, 
para cafeteiras automáticas e Prensas 
Francesas.

5.  O copo possui uma escala com as 
medidas gravadas na part interna, 
para facilitar a seleção da quantidade 
necessária de grãos para 4, 8, 10 ou  
12 xícaras de café. Coloque no copo  
a quantidade necessária de grãos para  
a quantidade de xícaras de café desejada 
(4 xícaras no mínimo e 12 no máximo).  
A mistura dos grãos e a variedade  
no tamanho dos grãos de café podem  
causar diferença no volume e no  
tempo de moagem.

Dicas para moer café

Dicas para moer especiarias

Quadro de Sugestão de Moagem

Especiaria/Sementes Quantidade máxima (ml) Sugestão de tempo  
de moagem (segundos)

Pimenta preta 62 25

Sementes de cominho 62 30

Pimenta da Jamaica 46,5 25

Pimenta Szechuan 31 30

Sementes de coentro 15,5 10

W10422551C_PTv02.indd   21 4/8/16   4:29 PM


