
Thermomix functies en overbodige toestellen of apparaten 
 

Functies 
van de TM5   

Overbodige 
toestellen 

Weegschaal 
maatbeker 

Wegen en bijwegen van ingrediënten zonder overgieten 
tot 3 kg. Een  klein maatbekertje om vloeistoffen af te 
meten.  

weegschaal, 
maatbeker 

Tijd bijhouden Een digitale tijdklok die kan optellen of aftellen tijdens het 
koken. 

keukentimer 

Mengen Door de gecontroleerde snelheid en temperatuur worden 
de ingrediënten perfect gemengd tot deeg, saus, soep, 
tapenade, pesto, sorbet, ...  

keukenrobot 

Roeren Het bereiden van een risotto: de Thermomix neemt deze 
delicate taak over als een echte chef.  

kom, spatel, lepel 

Pureren Aardappelen koken en mengen tot een smeuïge puree. 
Bereiden van babyvoeding: garen van aardappelen en 
groenten, mengen en pureren tot een gladde zachte baby 
maaltijd. 

Babycook 
passe-vite 
kookpot 

Mixen Alles wordt fijn gemixt bv. soep, cocktails, smoothies 
zonder het over te gieten in een ander apparaat. Zelfs 
bevroren fruit mix de TM5 tot een lekkere sorbet of ijs. 

Handmixer 
blender 

ijsmachine 
Verkleinen Een ui, kaas, vis, vlees, fruit, groenten, aardappel, ijs: de 

Thermomix kan alles verkleinen tot de gewenste grootte 
of fijnheid. 

rasp, hakmolen, 
vleesmolen 

Malen Alle granen, maar ook noten en koffiebonen kunnen 
gemaald worden in de Thermomix. Van grof tot super fijn, 
zelfs tot poeder zoals bloemsuiker. 

foodprocessor, 
koffiemolen, 
graanmolen, 

Kneden Alle degen voor patisserie, pizza's, pasta's en brood zijn 
geen probleem. De speciale deegfunctie en sterke motor 
met een groot koppel zorgen voor een elastisch deeg en 
je kan het deeg laten rijzen in de mengbeker. 

rijskast, 
keukenrobot, 
pastamaker 

Opkloppen Van romige desserts tot smeuïge mascarpone. Room, 
eiwitten en andere mengsels worden opgeklopt met de 
vlinder die bij de Thermomix geleverd wordt. 

mixer, handmixer, 
keukenrobot 

Emulgeren Zelf mayonaise maken of een romige sabayon, een 
béarnaise, ... Deze emulsies worden een plezier om te 
maken zonder dat ze schiften of over verhit raken. 

kom, thermometer, 
garde 

Stomen Asperges en andere groenten, vis en vlees kan u stomen 
met de Varoma. Zo blijven alle smaken en 
voedingsstoffen in uw voedsel. Lekker, gezond en vetarm 
koken. 

stoomoven, 
rijstkoker 

Koken Een soepje, aardappelen, groenten of zelfs sous-vide om 
vlees en groenten op een perfecte manier te garen. 
Instelbaar van 37 tot 120°C. 

Roner 
soepmaker 

kookpot 
Gecontroleerd 

warmen 
De ingebouwde temperatuurssensor zorgt ervoor dat je 
risotto, chocolade en andere bain-marie gerechten niet 
verbranden tijdens het bereiden. De sensor werkt heel 
nauwkeurig zodat hollandaise of sabayon niet in een 
gebakken ei veranderen 

microgolfoven 

 


