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5 voordelen die uw leven veranderen
GEZOND
U kookt vers met natuurlijke ingrediënten
CREATIEF
Helemaal naar uw wensen
ECONOMISCH
U bespaart geld en energie
EENVOUDIG
Uw leven wordt gemakkelijker
SNEL
U wint veel tijd

GEZOND

In de Thermomix kookt u gezonde gerechten heel
eenvoudig met verse ingrediënten. In de Varoma
blijven de vorm, de kleur, de voedingsstoffen en
aroma’s van alle levensmiddelen behouden. U kunt
figuurbewust bijkomende vetten achterwege laten.
Omdat u met natuurlijke producten kookt, bent u er
zeker van dat uw gerechten vrij zijn van ongewenste
additieven.

CREATIEF

Met de Thermomix ontdekt u iedere dag nieuwe
recepten om afwisselende en creatieve gerechten te
maken. U kunt uw fantasie de vrije loop laten.

ECONOMISCH

Met de Thermomix spaart u flink wat geld uit. U kunt
met verse voedingsgrondstoffen vele gerechten
bereiden, waar u in de handel aanzienlijk meer zou
moeten voor betalen bvb brood, confituur, smoothies,
gebak en pizza zijn in een mum van tijd zelf gemaakt.
Vooral met Varoma - gerechten spaart u heel wat
energie uit, wat interessant is voor uw
huishoudbudget en ook voor het milieu.

EENVOUDIG

Zonder enige moeite kunt u alledaagse maaltijden
maar ook verfijnde gerechten maken. De Thermomix
kookboeken bieden u grenzeloze mogelijkheden aan
recepten voor elk wat wils en voor elke gelegenheid.

SNEL

Blijft er weinig tijd over om te koken? Met de
Thermomix bereidt u een complete maaltijd in
slechts 30 minuten. Lastig routinewerk neemt hij
graag van u over, zodat u meer tijd hebt voor de
mooie en aangename dingen van het leven.

TecHniek die iMponeerT
Dankzij de nieuwste techniek verenigt uw Thermomix de gewone eetcultuur met het comfort van de
digitale levenswijze.

MOTOR

BEHUIZING

r0OEFSIPVdsvrije Vorwerk reluctantiemotor 500 W
nominaal vermogen
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VERWARMING

VOEDING

r7FSXBSNFOEWFSNPHFO8
r5FHFOPWFSWFSIJUUJOHCFTDIFSNE

GEÏNTEGREERDE WEEGSCHAAL
r.FFtbereik van 5 g tot 3000 g in stappen van 5 g
 UPUNBYLH
r/JFUNFFSEBOLHQFSLFFS

MENGBEKER
r3PFTtvrij stalen beker met geïntegreerde verwarming
en temperatuursensor.
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Varoma
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sTap voor sTap naar uw lievelinGsGerecHT
OM HET EVEN, of het nu uw traditioneel lievelingsgerecht is of trendy food: met de digitale

spitstechnologie van de Thermomix kookt u heel licht en gemakkelijk volgens uw smaak.
Wanneer u dit wenst, gidst de Thermomix u met de ‘guided cooking’ functie, stap voor stap, naar
uw favoriete gerecht.
Met de nieuwste generatie Thermomix hebben we eenvoud opnieuw uitgevonden!
VAROMA MET INLEGSCHAAL
)FMQUPNWPFE[BNFFOHF[POEF
maaltijden te bereiden en maakt het
mogelijk ‘all-in-one’ gerechten klaar
te maken.

MENGBEKER
Bestaat uit
hoogwaardige inox
SPFTUWSJKTUBBM NFU
een capaciteit van
 MJUFS JEFBBMWPPS
elk huishouden.

RECEPTENSLEUTEL
In de receptensleutel
zitten uw digitale
recepten opgeslagen,
die u op de
Thermomix kunt
aansluiten om zo
gestuurd te kunnen
koken.

DISPLAY / TOUCHSCREEN
Op de display
worden gewicht, tijd,
temperatuur en
snelheid getoond.
Bij de functie ‘guided
cooking’ toont het
volledige recepten
of individuele
bereidingsstappen die
u door het
kookproces leiden.

AUTOMATISCHE
DEKSEL
VERGRENDELING
/JFVXFNBOJFSPN
de beker te sluiten.

DRAAIKNOP
U gebruikt deze
draaiknop om
tijd, temperatuur
en snelheid in te
stellen.

koken Zoals HeT u BevalT
Koken met de Thermomix is altijd eenvoudig en snel. U beslist of u daarbij op de klassieke manier
uw kookboek wenst te gebruiken en de Thermomix manueel bedient. Of indien u de wereldwijd
unieke techniek van het ‘guided cooking’ zult gebruiken.
GUIDED COOKING / GEPROGRAMMEERD KOKEN
leidt u stap voor stap door het recept.
Klik eenvoudig de receptensleutel in de interface van uw Thermomix en u
bent vertrokken.
U voorziet enkel in de ingrediënten, al de rest wordt voor u gedaan door dit
multi-talent!
MANUEEL KOKEN
Gebruikt u liever een kookboek,
hebt u vele persoonlijke recepten of
geeft u graag een eigen touch aan
uw gerechten, dan kookt u gewoon
manueel met de Thermomix.
&OOBUVVSMJKLLVOUVPQEJFNBOJFS
ook alle mogelijke recepten
bereiden uit de kookboeken van de
5.

diGiTale wereld
Met het Thermomix receptenplatform (database) wordt er
voor u een wereld van lekkere gerechten geopend.
Verzamel alle recepten op één plaats, in uw digitale
bibliotheek en kies elke dag uw favoriet recept.
Uw toegang tot een grenzeloze digitale wereld van heerlijke
SFDFQUFOCFTUBBUVJU
RECEPTENSLEUTELFFODIJQNFUBMMFSFDFQUFOWBOA)FUCBTJT
kookboek’. Bij aankoop van een TM5 bekomt u zowel de
receptensleutel als het basis kookboek.
RECEPTENPLATFORM mogelijkheid tot inloggen op het
SFDFQUFOQMBUGPSN WBOBG 
RECEPTENAPPS WBOBG
WEKELIJKS EEN DIGITAAL RECEPT PER EMAIL

MulTiTalenT MeT 12 funcTies
De Thermomix TM5 is een slimme keukenpartner, die u op ideale wijze helpt bij de bereiding van
lekkere en voedingsrijke gerechten en dit zonder dat u hem hoeft uit elkaar te halen of om te
bouwen. De Thermomix kan...
WEGEN
Wegen en bijwegen van ingrediënten zonder
overgieten, dit spaart tijd en plaats.
MIXEN
Fruitige smoothies, sorbets, roomijs of cocktails - naar
wens met gecrusht ijs - zijn in de Thermomix in een
handomdraai gemixt.
MENGEN
%SFTTJOHT EJQT ZPHIVSUNBTTBTFO[PWFFMNFFSVNFOHU
uw geliefde bestanddelen in de gewenste snelheid.
VERKLEINEN
Chocolade, suiker, noten, uien, knoflook, parmezaan,
kruiden, fruit en groenten - de Thermomix verkleint alle
levensmiddelen in de grootte of de fijnheid die u zelf
wenst. Bijvoorbeeld rauwkost of deeg voor
BBSEBQQFMQBOOFOLPFLKFT SÕTUJT [JKOJOTFDPOEFOLMBBS
MALEN
Alle graanvariëteiten, maar ook olieachtige zaden
zoals noten of sesam kunt u in de Thermomix grof of fijn
NBMFO%FFHVJUWFSTHFNBMFO HSBBO LPSSFMTJT
voedselrijk en gezond.
KNEDEN
Gistdeeg, biscuitdeeg, kruimeldeeg, chouxdeeg ... de
Thermomix kneedt alle degen voor patisserie, pizza,
quiche en brood. Met de deegstand kneedt de
Thermomix zelfs moeiteloos de meest zware
deegsoorten.

OPKLOPPEN
Luchtig, los en licht - romige desserts zoals
DIPDPMBEFNPVTTF[JKOFFOESPPN.FUEFLMPQQFS
vlinder wordt eiwit of room hard geslagen of worden
massa’s luchtig gemengd. Ook melk voor cappuccino,
soepen en sauzen schuimt de Thermomix op.
OMROEREN
In de keuken staan en continu in de potten spatelen,
deze tijden zijn voorbij. Met de functie sudderen
wordt zoals met de hand geroerd. Zelfs delicate
HFSFDIUFO[PBMTTQBHIFUUJSPFSULPPLUEF5IFSNPNJY
helemaal voorzichtig, vooral als men de sudderfunctie
gaat combineren met de linksdraaifunctie
EMULGEREN
U bereidt mayonaise, aïoli of saladedressings met de
bestanddelen en kruiden zoals u zelf wenst, helemaal
naar uw smaak.
STOMEN
Vitamine - en voedselrijk eten en vetarm genieten.
Combineer naar wens de Varoma, de Varoma inlegtray
en het kookmandje, om ‘all-in-one’ gerechten en verse
QSPEVDUFOLMBBSUFNBLFOWMFFTPGWJTNFUHSPFOUFOPG
aardappelen, daarbij een lekkere saus worden in de
Thermomix moeiteloos gemaakt.
4UPNFOJTFFOIFEFOEBBHTFCFSFJEJOHTNBOJFS XBBSCJK
u snel en gemakkelijk een geheel gezonde menu op de
tafel brengt.
KOKEN
Gestoofde producten, soepen, groenten als bijgerecht,
rijst, pudding, eieren - de Thermomix kookt alles voor u.
U kiest de tijd, de temperatuur en de snelheid, de rest
doet de Thermomix.
GECONTROLEERD VERWARMEN
"MUJKEEFKVJTUFUFNQFSBUVVS WBO$UPU$/JFUT
loopt over, niets brandt aan. De elektronische voeler
behoudt precies de door u gekozen temperatuur. Zo
kunnen bijvoorbeeld rijstpap of bainmarie gerechten
zoals hollandaise saus of sabayon niet mislukken.

onZe 5 sTerren service voor u

DEMONSTRATIE MET GESCHENK

PERSOONLIJKE ZORG

U krijgt een individuele uitleg van de Thermomix daar waar u zich het best
WPFMU#*+65)6*4"MTVHBTUIFFSPGHBTUWSPVXCFOUWBOFFOJOVXIVJT
georganiseerde demonstratie met gasten krijgt u een mooi geschenk.

Uw advisor is uw persoonlijke
aanspreekpartner en begeleidt u in
de wereld van Thermomix - ook én
vooral na de aankoop.

BASIS COOKING CLASS

SCHAT AAN RECEPTEN

ONLINE WERELD

We nodigen u uit naar een
intensieve training om alle functies
van de Thermomix nog beter te
leren kennen en al uw vragen te
beantwoorden.
Met andere Thermomix fans bekomt
u ‘tips & tricks’ en ontdekt u alle
mogelijkheden van de Thermomix.

De kookboeken inclusief
receptensleutel, de Thermomix apps
en de wekelijkse nieuwsbrieven
bieden u een schat aan recepten
van geteste Thermomix kwaliteit.
Op het receptenplatform verzamelt
en beheert u uw recepten en stelt
u gemakkelijk online uw wekelijks
menuplan samen.
/BBSXFOTPOUWBOHUVBVUPNBUJTDI
een aankooplijst.

3FDFQUFOFO5IFSNPNJY
toebehoren kunt u bestellen via
onze online shop op
www.thermomixbenelux.com.
Met andere Thermomix gebruikers
kunt u recepten en ervaringen
uitwisselen op Facebook en andere
sociale media.

THerMoMiX: de direcTe weG naar een
succesvolle carrière
Zoekt u een activiteit, waarbij u werk en gezin optimaal kunt combineren? Wij bieden u flexibele
arbeidstijden, opleiding en ondersteuning.
Exploiteer de mogelijkheden en maak deel uit van ons team.
THERMOMIX VERDIENEN
Ons Thermomix beginnersprogramma is een ideale mogelijkheid om
de Thermomix te verkrijgen door hem ook te demonstreren.
U kunt hierdoor testen of advisor worden voor u wel zinvol is.
Contacteer ons voor de mogelijkheden.
WERK EN GEZIN
U beslist wanneer en hoeveel u wilt werken. U past uw bezigheid
aan aan uw levenssituatie. Zo kunt u een perfecte balans vinden en
houden tussen werk en privé.
OPNIEUW ACTIEF WORDEN
Uw kinderen zijn groot en het huis uit, uw werk in het huishouden is
veel verminderd? Wij bieden u een kans om weer in het
beroepsleven te stappen. Bij Thermomix wordt juist uw know-how
zeer op prijs gesteld. Als familie manager hebt u zich namelijk al beXF[FOVLVOUPSHBOJTFSFOFOVIFCUFFOHPFEFLFOOJTWBOLPLFO
SUCCES EN CARRIÈRE
7PPSEFFOFJTIFUFFOFYUSBCJKWFSEJFOTUF HSPPUPGLMFJO WPPSEF
andere is het het basisinkomen van de familie. Bij Thermomix beslist
enkel uw engagement over uw verdienste.

DE THERMOMIX-VOORSTELLING:
voor iedereen interessant!

Lieve Debrabandere
Crea-Cook

Wij bereiden samen met u en uw gasten een lekker menu waarbij u de
Thermomix zonder verplichting kunt uitproberen. Als dank voor deze
demonstratie krijgt u van ons een mooi geschenk.

0497/38 59 65
info@creacook.be

Uw Thermomix-presentator

Molenhoekstraat 92
8870 Izegem

