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Geachte Genius-klant,

Wij danken u van harte dat u heeft gekozen voor de Nicer Dicer Magic Cube, een kwaliteitsproduct van Genius. 

Ontdek de veelzijdige snijmogelijkheden in een volledig nieuwe dimensie en ervaar hoe de Nicer Dicer Magic 
Cube vier werkvlakken combineert in één enkel compact apparaat. Met zijn moderne en ruimtebesparende 
design is hij bovendien een blikvanger in elke keuken. 

U snijdt uw ingrediënten via elk werkvlak rechtstreeks in de opvangbak of -kom. Op die manier is de voorberei-
ding van soepen, salades enz. zo gemakkelijk als het maar zijn kan.

Om lang plezier te beleven aan uw Nicer Dicer Magic Cube, zou u de navolgende productieinformatie, de tips 
voor het gebruik en de verzorging en de veiiligheidsaanwijzingen aandachtig moeten doorlezen.

Wij wensen u veel plezier bij de voorbereiding en het koken!

Uw Genius-team
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1  Voor het eerste gebruik

 � Controleer de set voor het eerste gebruik op volledigheid en eventuele transportschade. 
 � Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en voer dat op de juiste wijze af.
 � Lees deze handleiding aandachtig door en gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in de aanwijzin-

gen om verwondingen en materiële schade te voorkomen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze later 
opnieuw te kunnen raadplegen.

 � Reinig voor het eerste gebruik alle bestanddelen met een gangbaar afwasmiddel onder stromend water.
 � Deze gebruiksaanwijzing geldt voor alle modellen en alle verkrijgbare onderdelen van de Nicer Dicer Magic 

Cube en de Nicer Julietti. Mogelijk bevat de set die u heeft aangeschaft, niet alle onderdelen die hier na-
volgend genoemd worden. Vanzelfsprekend heeft u de mogelijkheid om de gewenste onderdelen en opties 
alsnog bij ons aan te schaffen.

 � Gebruik het apparaat niet wanneer het op wel-
ke manier dan ook beschadigd is. Dit kan leiden 
tot verwondingen.

 � Verricht geen eigenmachtige modificaties of 
reparaties aan het apparaat en verander niets.

 � Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door 
personen (volwassenen en kinderen) met licha-
melijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen 
of door personen zonder praktische ervaring 
met het gebruik van huishoudelijke apparaten, 
tenzij zij onder toezicht staan van een persoon 
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en 
duidelijke instructies geeft voor het gebruik van 
het apparaat.

 � Geef de handleiding altijd mee aan de nieuwe 
eigenaar als u het product aan iemand anders 
doorgeeft.Plaats het apparaat nooit op een hete 
ondergrond of in de buurt van open vuur.

 � Gebruik het apparaat uitsluitend met de mee-
geleverde resp. bijbehorende onderdelen om 
beschadiging van het apparaat te voorkomen.

 � Plaats het apparaat nooit op een hete onder-
grond of in de buurt van open vuur.

 � Voorkom dat handen, haar, losse kleding en 
andere voorwerpen in contact komen met de 
messen.

 � Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor hu-
ishoudelijk gebruik en niet voor commerciële 
doeleinden.

 � Laat kinderen het apparaat nooit zonder toezicht 
gebruiken, omdat de scherpe messen een erns-
tig risico op verwondingen kunnen inhouden. 

2  Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen
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3 Componenten van de Nicer Dicer Magic Cube

Vershouddeksel

Blinde deksel

Reinigingsrooster 
(groot) 

voor gebruik met de XXL-
mesinzetten Snijgoedhouder

Opvangbak XXL-mesinzet

2-in-1 mesinzet

Snijbovendeksel Beschermende 
afdekking voor de 
vast geïntegreerde 

schaafomranding met vast 
geïntegreerde schaaf

Nicer Julietti met 
Mesinzet met glad mes en mesinzet 

met Julietti-mes

Kersen-/pruimenontpitter

Stempel voor 
pruimen

Stempel voor 
kersen

stiftenraster (groot)  
voor gebruik met de XXL-

mesinzetten

stiftenraster 
(klein) 

voor gebruik met 
de 2-in-1 mesin-

zetten

Rasp 
(fijn)

Julienne-
rasp

Rasp 
(grof)

omranding
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4 De Nicer Dicer Magic Cube in de praktijk

4.1 Algemene informatie

Met de Nicer Dicer Magic Cube en de Nicer Dicer Magic Cube gourmet zijn verschillen formaten van het apparaat 
verkrijgbaar voor verschillende behoeften. Het gebruiks- en werkingsprincipe is altijd identiek. Een overzicht van 

de bijbehorende accessoires en onderdelen vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Alle Nicer Dicer Magic Cube-modellen combineren diverse functies op 4 verschillende werkvlakken.  Antislipvo-
etjes aan de hoeken garanderen bij elk gebruik een veilige houvast op uw werkblad.

U kunt uw ingrediënten vanaf elk werkvlak rechtstreeks in de opvang-
bak of -kom snijden. Daarcoor trekt u de opvangbak uit het kader, 
draait hem zo dat de opening zich onder het gewenste werkvlak be-
vindt en schuift hem weer terug in het kader. Let erop of de bak zich 
hoorbaar vergrendelt. 

Onder de beschermende afdekking bevindt zich een vast geïntegreerde 
schaaf om eenvoudig plakken en/of strips te kunnen snijden. Het mes 
van de schaaf is extreem scherp voor optimale snijresultaten. Let erop 
dat u de messen tijdens het gebruik NIET met uw handen aanraakt en 
dat de beschermende afdekking altijd veilig gesloten is, als het ap-
paraat niet in gebruik is.

Tegenover de schaaf bevindt zich het snijbovendeksel met het kader 
voor de verschillende mesinzetten. In dit kader worden bovendien de 
Nicer Julietti en de kersen-/pruimenontpitter geplaatst.

De beide andere openingen zijn voorzien als opname voor de verschil-
lende raspelementen en de Julienne-rasp.

Schaaf

Omranding met snijbovendeksel

Rasp-/Julienne-opening

Opvangbak
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Let erop dat een werkvlak gesloten wordt en alle beschermende afdekkingen weer teruggeplaatst zijn, voor-
dat u de Magic Cube draait / opbergt.

Let op!

Plaatsen van de losse stiftenrasters:
Een stiftenraster is nodig bij het snijden omdat de te snijden producten alleen daarmee zonder restanten door 
de messen gedrukt kunnen worden om een goed snijresultaat op te leveren. Bij de stiftenrasters behoren 
telkens transparante reinigingsroosters die een eenvoudige reiniging van het stiftenraster mogelijk maken. 

 � Mesinzetten met twee verschillende snijvlakken (zie voor uitleg punt 4.2):
- Gebruik van één snijvlak = vast geïntegreerd stiftenraster is voldoende, geen andere mesinzet nodig 
- Gebruikvan beide snijvlakken = los stiftenraster (klein) bijplaatsen
- los stiftenraster altijd van het bijbehorende reinigingsrooster voorzien

 � XXL-mesinzetten met doorlopend snijvlak (voor uitleg zie punt 4.3) 
- Los stiftenraster (groot) moet bijgeplaatst worden  
- lang reinigingsrooster op beide stiftenrasters plaatsen

A

B

Voor de verschillende mesinzetten zijn er bijpassende stiftenrasters om 
de best mogelijke resultaten te kunnen bereiken.
In het snijbovendeksel is een stiftenraster geïntegreerd (A). Daarnaast 
zijn er twee losse stiftenrasters (B) (groot en klein) die over het vaste 
stiftenraster heen geplaatst kunnen worden.
De fixatie vindt plaats door de kruisvormige uitsparing aan de achterzijde 
van het stiftenraster met lichte druk in de kruisvormige houder op het 
snijbovendeksel te drukken tot het raster zich fixeert en klaar voor 
gebruik is. Let daarbij op dat de plastic lip van het losse stiftenraster (C) 
naar boven wijst.

Bovendien moet het bijbehorende reinigingsrooster worden gebruikt om 
een eenvoudige reiniging na het snijden mogelijk te maken.

C
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 Druk het snijbovendeksel stevig met beide handen naar beneden. Het 
snijgoed wordt door de messen gedrukt en in gelijkmatige blokjes, 
frites of schijfjes gesneden (afhankelijk van de mesinzet) en valt 
automatisch in de opvangbak.
Vergeet niet om het snijbovendeksel weer te vergrendelen, voordat u 
een ander werkvlak gebruikt of het apparaat opbergt.

 Leg het te snijden ingrediënt op het gewenste snijvlak. Grote stukken of 
stukken die via de kopse kant gesneden moeten worden, drukt u licht 
aan met de hand zodat ze niet meer kunnen verschuiven.
Wanneer u beide snijvlakken tegelijk wilt gebruiken, moet eerst het 
losse stoftenraster (klein) met het korte reinigingsrooster worden 
geplaatst (zie “Plaatsen van de losse stiftenrasters”). Wanneer u slechts 
één snijvlak zonder los stiftenrooster wilt gebruiken, moet het gewenste 
snijvlak zich in positie 1 bevinden.

4.2 Mesinzetten met 2 verschillende snijvlakken (2-in-1 mesinzetten)

 Draai de opvangbak in de gewenste positie. Om het snijbovendeksel te 
openen, maakt u de vergrendeling aan de bovenzijde los (“lock” = 
vergrendeld; “open” = geopend). Klap nu het snijbovendeksel omhoog 
om de gewenste mesinzet te plaatsen. 

Plaats de mesinzet in de daarvoor bestemde uitsparing in het kader. Let 
erop dat de mesinzet eerst met de naar het snijbovendeksel toegewen-
de zijde opgelegd wordt. Druk vervolgens de andere zijde omlaag tot de 
mesinzet zich hoorbaar vergrendelt. 



Position 1 

Position 2 

Skizze:
De mesinzetten zijn voorzien van twee verschillende snijvlakken die we in 
deze handleiding aanduiden als positie 1 en 2 (zie illustratie). Met beide 
vlakken kunnen levensmiddelen gesneden worden en het is ook mogelijk 
twee verschillende levensmiddelen tegelijk te snijden. Let daarbij op het 
volgende:

 � Wanneer het ene levensmiddel harder is dan het andere, plaatst u het 
hardere in positie 1 (krachtigere hefboomwerking).

 � Is het ene levensmiddel groter dan het andere, dan plaatst u het in 
positie 2 (langere hefboomweg).
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iInfo
De gesneden levensmiddelen kunt u in de opvangbak bewaren als u deze afsluit met het praktische 
vershouddeksel. De opvangbak kan zo als vershoudbak gebruikt worden: nu snijden, later gebruiken! 

4.3 Mesinzetten met doorlopende snijvlakken (XXL-mesinzetten)

Plaats de XXL-mesinzet zoals beschreven bij punt 4.2. Plaats vervolgens 
het losse stiftenraster (groot) in het snijbovendeksel en bevestig het 
lange reinigingsrooster (zie “Plaatsen van de losse stiftenrasters”). 
Samen met het vaste stiftenraster ontstaat zo een doorlopend vlak 
zodat u het snijvlak in zijn geheel kunt gebruiken.

 � Let er bij het inleggen van de mesinzetten op dat de enigszins afgeronde smalle delen van de mesin-
zetten goed aansluitend in het snij-kader liggen om te voorkomen dat ze scheef komen te zitten.

 � De messen zijn extreem scherp voor optimale snijresultaten. Let erop dat u de messen tijdens het ge-
bruik NIET met uw handen aanraakt.

 � Wij wijzen u erop dat met de mesinzetten geen harde levensmiddelen zoals (hele) winterpenen, bieten, 
vruchten met pitten enz. gesneden zouden moeten worden. Appels, peren, perzikken, abrikozen enz. 
alleen zonder de pitten snijden. Bananen, ananas, meloen, papaya, mango enz. alleen zonder de schil 
snijden.

 � Let er bij gebruik van de mesinzetten op (vooral bij de XXL-mesinzetten) dat u niet teveel snijgoed in-
eens snijdt, omdat dit tot overbelasting en beschadiging van de messen zou kunnen leiden. 

Let op!

 � Om blokjes te snijden legt u het snijgoed plat op de mesinzet. Voor een aardappelsoep kunt u de 
aardappelen biijvoorbeeld eerst in plakken snijden. U kunt meerdere plakken op elkaar leggen om 
vervolgens de blokjes te snijden. Dit is ook mogelijk met bijvoorbeeld komkommers of courgette enz.

 � Om bijv. frites te snijden, zet u de aardappelen rechtop op de mesinzet. Op deze manier kunt u ook 
lekkere frites snijden van bijvoorbeeld komkommer of appels om te dippen.

 � Vruchten of groenten met een schil, zoals paprika‘s, appels of peren zijn makkelijker te verwerken 
wanneer u ze doorgesneden met de schil naar boven op de mesinzet legt (met de snijkant naar 
beneden).

 � Gemakkelijk snijden door de juiste techniek te gebruiken: plaats uw goede hand (links voor linkshan-
digen, rechts voor rechtshandigen) buiten op het snijbovendeksel. Leg uw zwakkere hand midden op 
het snijbovendeksel. Druk het nu krachtig naar beneden. Dat gaat sneller en gemakkelijker!

 � Dompel de mesinzetten vooraf in water. Vochtige messen snijden namelijk sneller en kosten u minder 
kracht. Tijdens het snijden blijven de messen vochtig door het vocht van het snijgoed. 

Tips
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4.4 Gebruik van de schaaf

Draai de opvangbak in de gewenste positie. Open de beschermende 
afdekking. De schaaf kan nu worden gebruikt.

Voer het snijgoed met vlotte bewegingen over het roestvrijstalen V-
mes. Voor uw veiligheid zou u altijd de snijgoedhouder moeten 
gebruiken.

Snijgoedhouder
Met de snijgoedhouder kunnen levensmiddelen volledig in nette, gelijkmatige plakjes worden gesneden zonder 
dat uw vingers of vingernagels daarbij in gevaar komen. 

Het snijgoed (indien reeds aangesneden met het snijvlak naar beneden) 
op de toevoerplaat leggen en de snijgoedhouder er gecentreerd opzet-
ten zodat de drie geïntegreerde metalen naalden in het snijgoed kun-
nen binnendringen. Zo voorkomt u dat het snijgoed verschuift tijdens 
het schaven en kunt u veilig, netjes en probleemloos werken. 



 � De twee uitsparingen aan de onderzijde van de snijgoedhouder bieden ook langer snijgoed, zoals 
courgettes of komkommers, een veilig houvast.

 � Ter bescherming tegen verwondingen en beschadiging van het mes na gebruik absoluut weer de 
beschermende afdekking sluiten. Let er daarbij op dat de houders aan de onderzijde van de bescher-
mende afdekking zich hoorbaar vergrendelen onder het roestvrijstalen V-mes.

Tips

Door het gefixeerde snijgoed wordt de stempel aan de bovenzijde van 
de snijgoedhouder eruit geschoven. Bij het snijden drukt u de stempel 
met de handpalm of vingers naar beneden waardoor het snijgoed auto-
matisch wordt doorgeschoven tot het vrijwel volledig verwerkt is.
Let erop dat u de snijgoedhouder in de richting van de opgedrukte pijlen 
over de schaaf heen bewegt.



De schaaf is extreem scherp voor optimale snijresultaten. Let erop dat u het mes NIET met uw handen aan-
raakt!

Let op!
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4.5 Gebruik van de raspinzetten / de Julienne-rasp

De Nicer Dicer Magic Cube beschikt over 2 openingen voor de plaatsing van de raspelementen. 

Plaats de gewenste rasp met de smalle zijde in een van de beide ope-
ningen. Druk de andere zijde licht omlaag tot de raspinzet zich hoor-
baar vergrendelt. 

Verwijder nu de beschermende afdekking. De rasp kan nu worden ge-
bruikt. De raspvlakken zijn zeer scherp en daarom hoeven de levens-
middelen slechts met lichte druk over het vlak van de rasp te worden 
bewogen. 
Breng na gebruik de beschermende afdekking weer aan. Aan beide 
uiteinden van de raspinzet bevinden zich greepuitsparingen. Hier kan 
de raspinzet licht omhoog geheven worden om hem te verwijderen.

 � De raspvlakken zijn extreem scherp, let er daarom op dat u het raspoppervlak niet met de handen 
aanraakt.

 � Ter bescherming tegen verwondingen en beschadiging van het raspoppervlak na elk gebruik absoluut 
weer de beschermende afdekking terugplaatsen.

Let op!





Toepassingsvoorbeelden

Raspinzet, grof (Magic Cube)
 � Kaas (bijv. Mozzarella, Cheddar), fruit (bijv. appels, peren), groenten (bijv. aardappels, wortels, selderij, 

komkommers)

Raspinzet, fijn (Magic Cube)
 � Citrusschil, harde kazen (bijv. Parmezaanse kaas), chocolade, noten

Raspinzet, Julienne (alle modellen)
 � Fijne groentensliertjes (bijv. wortel, courgette, komkommers) voor soepen en salades

Raspinzet, extra fijn (Magic Cube gourmet)
 � Harde specerijen (bijv. nootmuskaat, kaneel), schillen van citrusvruchten, gember, knoflook

Raspinzet, 2-weg bandbreedte (Magic Cube gourmet)
 � Voor bredere strookjes van kaas, chocolade, groenten
 � Raspt zowel in de voorwaartse als in de achterwaartse beweging
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Verwijder het snijbovendeksel van de Magic Cube door het in 90°-stand 
(verticaal) naar boven weg te trekken, zodat het snijbovendeksel uit zijn 
zijdelingse houders loskomt.
Het kader van de Nicer Julietti wordt in plaats van de mesinzetten in het 
snijkader gezet.



 Plaats daarvoor het kader van de Nicer Julietti met de licht afgeronde 

smalle zijde in de betreffende uitsparing in het snijkader, dat zich onder 

het snijbovendeksel bevindt. Let erop dat het kader eerst met de naar 

het snijbovendeksel toegekeerde zijde geplaatst wordt. Druk vervolgens 

de andere zijde omlaag tot het kader zich hoorbaar vergrendelt.

5 De Nicer Julietti in de praktijk
Veredel uw groenten- en rauwkostgerechten met een nieuwe, frisse look! Met de Nicer Julietti kunt u uit kom-
kommers, wortels, rettich, courgettes enz. decoratieve spiralen of fijne Julietti snijden. Hij bestaat uit:
 

 � 1 omranding
 � 1 spiraalelement met glad mes
 � 1 spiraalelement met Julietti-mes

De messen zijn extreem scherp om optimale snijresultaten te kunnen garanderen. Let erop dat u de messen 
tijdens het gebruik NIET met uw handen aanraakt.

Let op!

 Voer de groente in de Nicer Julietti in en draai ze met lichte druk rechts-

om om decoratieve spiralen of Julietti te snijden.

Plaats de gewenste spiraalinzet in het kader. Draai hem rechtsom tot hij 

zich vergrendelt. Het mes moet na het plaatsen naar beneden wijzen. 

Leet daarbij ook op de markeringen op kader en spiraalinzet. De Nicer 

Julietti is nu klaar voor gebruik.
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Open het snijbovendeksel van de Magic Cube. Het kader van de 
Kersen-/pruimenontpitter wordt in plaats van de mesinzetten in het sni-
jkader gezet. Plaats daarvoor het kader van de kersen-/pruimenontpit-
ter met de “tandjes” op de smalle zijde in de betreffende uitsparingen 
in het snijkader, dat zich onder het snijbovendeksel bevindt. Let erop 
dat het kader eerst met de naar het snijbovendeksel toegekeerde zijde 
geplaatst wordt. Druk vervolgens de andere zijde omlaag tot het kader 
zich hoorbaar vergrendelt.



6 De kersen- / pruimenontpitter in de praktijk

Verwijder heel eemvoudig de pitten uit pruimen, kersen, mirabellen en ander klein fruit met pitten. De 
kersen-/pruimenontpitter bestaat uit:

 � 1 omranding
 � 1 stempel voor pruimen
 � 1 stempel voor kersen

Let erop dat de te gebruiken zijde van het kader zich op positie 2 (zie teke-

ning) bevindt. 
 � De zijde met een grote opening is geschikt voor het ontpitten van pru-

imen, mirabellen enz.
 � De zijde met de 4 kleinere openingen is voorzien voor het ontpitten van 

4 kersen tegelijk. 

 Voordat u de ontpitter kunt gebruiken, moet u bovendien de juiste 

stempel in het snijbovendeksel plaatsen. Daartoe drukt u de stempel 

met licht druk op de kruisvormige houder in het snijbovendeksel tot de 

stempel gefixeerd en gebruiksklaar is. Let erop dat de neus aan de 

stempel in de richting van de vergrendeling van het snijbovendeksel 

wijst.

 Leg het fruit in de uitsparingen en druk het snijbovendeksel omlaag. De 

pitten vallen in de opvangbak en na het openen van het snijbovendeksel 

kan het fruit zonder pitten eenvoudig worden verwijderd. 

pruimen

kersen

Positie 2 
Illustratie:

Positie 1 
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Klap het snijbovendeksel open en verwijder de mesinzet. Verwijder het 
snijbovendeksel door het in 90°-stand (verticaal) naar boven weg te 
trekken zodat het uit zijn zijdelingse houders loskomt.

Verwijder alle inzetelementen en de opvangbak uit de Nicer Dicer Magic 

Cube.





Voor de reiniging kunt u de beschermende afdekking van de schaaf 
verwijderen. Klap de afdekking daarvoor in 90°-stand (verticaal) en trek 
haar naar boven weg. Om veiligheidsredenen is de afdekking UITSLUI-
TEND in 90°-stand afneembaar. Let er goed op dat het mes van de 
schaaf zonder beschermende afdekking vrijligt - risico op snijwonden.



Reinig voor het eerste gebruik en na alle verdere gebruik alle onderdelen van de Nicer Dicer Magic Cube-set 
en de Nicer Julietti met een gewoon afwasmiddel onder een lopende kraan. Hoewel alle componenten van de 
Nicer Dicer Magic Cube en de Nicer Julietti in de vaatwasser gereinigd kunnen worden, adviseren wij u ze met 
de hand af te wassen zodat u zo lang mogelijk plezier zult hebben van de functies en voordelen van dit product.

7 Onderhoud en reiniging

Neem daarvoor de Nicer Dicer Magic Cube als volgt uit elkaar:

Om het stiftenraster te reinigen, tilt u het transparante reinigingsrooster 
aan de vier uitstekende houder (aan elke zijde bevindt zich een houder) 
uit het stiftenraster.
De reinigingsplaat verwijdert op die manier zelfs de kleinste snijresten 
uit het stiftenraster.

Hoewel de Nicer Dicer Magic Cube en de Nicer Julietti geschikt zijn voor de vaatwasser, adviseren wij ze 
met de hand af te wassen om te voorkomen dat de hoogwaardige messen na verloop van tijd bot worden.

Info

8 Afvalverwijdering
Indien het apparaat en/of de accessoires niet meer gebruikt kunnen worden, horen deze bij het huishoudelijk 
afval. Het kan met het normale huisvuil meegegeven worden.
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Mesinzet voor middelgrote blokjes/frites of halve schijven/stroken

Magic Cube:        6 x 36 / 18 x 18 mm

 � Aardappelen, bijv. rauw voor patat of gekookt voor aardappelsalade
 � Tomaten, koolrabi, selderij, champignons voor salades, groentegerech-

ten of als vulling voor soepen
 � Gekookte eieren, worst voor salades
 � Kaas, bijv. schapenkaas of mozzarella voor mediterrane gerechten
 � Appels, peren, perziken, abrikozen of aardbeien voor bijv. fruitsalades

Mesinzet voor blokjes en kleinere blokjes/frites

Magic Cube:         6 x 6 / 12 x 12 mm

 � Uien, sjalotjes, knoflook, pepertjes, paprika‘s voor dips zoals salsa of als 
vulling voor soepen

 � Worst voor worstsalades of ovenschotels
 � Paddenstoelen, aardappelen, tomaten

Mesinzet voor kwarten en dikke halve schijven/stroken

Magic Cube:       kwarten / 12 x 36 mm

 � Gekookte eieren als decoratie en voor salades
 � Tomaten, paddenstoelen, fruit als decoratie
 � Snackgroenten om te dippen
 � Gekookte ham / kaas voor salades

XXL-mesinzet voor grote blokken/frites

Magic Cube:         24 x 24 mm

 � Paprika, ham, mortadella, aardappelen, courgette voor eenpansgerech-
ten en ovenschotels

 � Appels, bananen, peren, ananas, meloen, papaya voor fruitsalades
 � Hardere slasoorten zoals ijsbergsla

9 Toepassingsmogelijkheden voor de inzetelementen 



15

XXL-mesinzet voor dikke halve schijven/stroken

Magic Cube:         12 x 36 mm

 � Bladslasoorten
 � Kipfilet
 � Snackgroenten
 � Gekookte ham / kaas voor salades

XXL-mesinzet voor kleinere blokjes/frites

Magic Cube:         12 x 12 mm

 � Aardappelen, bijv. rauw voor patat, gekookt voor aardappelsalade
 � Komkommer, paprika, tomaten, courgette, prei, selderij voor sala-

des, groentegerechten of vulling voor soepen
 � Gekookte eieren, gekookte ham, worst of mortadella voor salades
 � Kaas zoals bijv. schapenkaas/ mozzarella voor mediterrane ge-

rechten

Mesinzet voor blokjes en mini-blokjes

Magic Cube gourmet: 3,5 x 3,5 / 7 x 7 mm

 � Uien, sjalotjes
 � Knoflook, chilischeuten voor dips
 � Olijven

Mesinzet voor kwarten en dunne halve schijven/stroken

Magic Cube gourmet: kwarten / 7 x 25 mm

 � Kwarten van cocktailtomaten, eieren, radijsjes enz. voor salades
 � Feta, paddenstoelen
 � Bessen

XXL-mesinzet voor blokjes/frietjes

Magic Cube gourmet: 7 x 7 mm

 � Uien, sjalotjes, olijven voor sauzen
 � Knoflook, chilischeuten voor dips
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10  Modeloverzicht

Magic Cube Magic Cube
 gourmet

Afmetingen 128 x 128 x 270 mm 99 x 99 x 212 mm

Volume opvangbak 1.200 ml 350 ml

Geïntegreerde schaaf met veiligheidsafdekking x x

Vershouddeksel x x

Blinde deksel x x

Mesinzet 12 x 12 / 6 x 6 mm x

Mesinzet 18 x 18 / 6 x 36 mm x

Mesinzet 12 x 36 / 36 x 36 mm x

Mesinzet 7,5 x 7,5 / 3,5 x 3,5 mm x

Mesinzet 7 x 25 / 25 x 25 mm x

XXL-mesinzet 12 x 12 mm x

XXL-mesinzet 12 x 36 mm x

XXL-mesinzet 24 x 24 mm x

XXL-mesinzet 7 x 7 mm x

Rasp, fijn x

Rasp, grof x

Rasp, extra fijn x

Rasp, 2-weg x

Julienne-rasp x x

Nicer Julietti x

Kersen-/pruimenontpitter x

Los stiftenraster (klein) voor gelijkijdig gebruik van 
beide snijvlakken

x x

Los stiftenraster (groot) voor gebruik van de XXL-me-
sinzetten

x x


