Huisje: Terug naar het beginscherm /
hoofdmenu

Turbo stand: om alles tot een gladde en
romige massa te mixen ( zie deegmodus )

Weegschaal: je kan de weegschaal gebruiken tijdens het koken zonder je kookproces
te onderbreken.

Deegmodus: om brood of pizzadeeg te
kneden. Achter deze toets zit ook de
turbostand.
Linksdraaiend: op lage snelheid max 3,
voorkomt dat voedsel uit elkaar valt..
Hoge snelheid, om bv kip uit elkaar te
trekken zonder te hakken.
Lepel: roeren alsof U mengt met een
houten lepel.

Vlinder: als U lucht in eiwitten, room of sabayon wilt kloppen, breng dan de vlinder aan op het mengmes en stel de snelheid in op lepel tot max 4. Bv boterroom maak je best op stand 1 wanneer je boter
toevoegt. Kloppen van room doe je best op stand 4 zonder maatbeker.

Spatel: met de spatel kan U de maatbeker ledigen ingrediënten naar beneden spatelen tijdens het
kookproces. De spatel kan ook gebruikt worden om het mandje uit de mengbeker te halen bv tijdens
het stomen.
“met behulp van de spatel”: als dit vermeld wordt, plaats U de spatel door de opening van het deksel
en draait U met de spatel om het mengen en hakken te ondersteunen. Er mag geen andere spatel
gebruikt worden dan de originele.
Maatbeker: De maatbeker heeft een inhoud van 100 ml en sluit de opening in het deksel van de
mengbeker af om vochtverlies tegen te gaan tijdens het kookproces. Verwijder de maatbeker om
stoom te laten ontsnappen tijdens het inkoken of bij het gebruik van de Varoma. De maatbeker kan
ook gebruikt worden om olie te laten druppelen tijdens het emulgeren van bv mayonaise.

Mandje: Het mandje kan gebruikt worden om voedsel te stomen tijdens het gebruikt van de Varoma.
Deze kan ook als zeef gebruikt worden tijdens het maken van bv limonade of als vergiet. Om je pasta
af te gieten. Gebruik ook het mandje wanneer je een kleine hoeveelheid moet mixen dan spat alles
minder rond in de Thermomix. Gebruikt de spatel om het mandje te verwijderen door middel van de
haak.

Meer info en tips en tricks kan je vinden op www.thermo.site
Uw Thermomix Community

