
Ontdek het stomen
met de Thermomix®

Met gebruik van de Varoma
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Stomen met de Thermomix®

Simpel en snel, stomen is uiterst eenvoudig met de Thermomix® en zijn Varoma. 
Samentrekking van de woorden ‘Vapeur’ en ‘Arômes’, dit accessoire is echt onmisbaar 
om te koken. En het mooiste eraan is dat het verlies van voedingsstoffen van de 
ingrediënten wordt beperkt.

Deze delicate manier van koken behoudt de smaak en voordelen van voedsel. In een 
handomdraai maakt u met behulp van de Thermomix® een volledige, gezonde en 
smakelijke maaltijd klaar. Bovendien is het heel eenvoudig:

   •  Voeg voldoende water of vloeistof op waterbasis toe aan de mengbeker.
   •  Sluit het mengbeker deksel zonder de maatbeker en plaats dan de ingrediënten om 
       te stomen in de Varoma maar zorg dat de openingen niet belemmerd worden.
   •  Plaats de Varoma-tray (indien nodig) in de Varoma, plaats de ingrediënten erop en 
       sluit de Varoma met zijn deksel.
   •  Bestrooi de ingrediënten met aroma’s om de smaak van vlees of vis te verbeteren
       of voeg uw eigen kruiden direct toe aan het water in de mengbeker.
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Thermomix® : stomen voor elke gelegenheid!
Wist u dat koken met de 4 niveaus van uw Thermomix® uw leven makkelijker en lekkerder 
kan maken?

Koken voor veel gasten kan een echte uitdaging zijn. Met uw Thermomix® kunt u 
tegelijkertijd uw vlees of vis bereiden, maar ook de begeleiding en een saus die het geheel 
zal afwerken. Een echte tijdsbesparing!

Vind al onze inspiratie in het kookboek ‘Overheerlijk genieten op elk niveau’ maar ook 
op Cookidoo.be!
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Creatief met de Varoma
Dat men zowel vlees, vis als groenten kan stomen in de  Varoma is nu wel duidelijk. Maar 
wist u dat u in de Varoma ook deeg of gebak kunt klaar maken? Men kan heel creatief zijn 
met de Thermomix® ...

Zorg ervoor dat u, voordat u met een recept begint, altijd hittebestendige vormen gebruikt 
die perfect in de gesloten Varoma passen! Hier bieden we u een assortiment dat perfect 
geschikt is voor het bereiden van heerlijke gerechten in de Varoma.

‘Cupcake’ vormen
Ø 7,8 x h. 3,9 cm
Set van 5 stuks

Kit : vorm + cupcakes
Ø 23 x h. 7,5 cm
1 stuk + 5 cupcakes

‘Charlotte’ vorm 
Ø 17 x h. 8,5 cm
1 stuk + deksel

Broodvorm
28,2 x 3,1 x h. 7,4 cm
1 stuk

Broodvorm  - 300 g 
27 x 10 x h. 9 cm 1 
stuk + deksel

Uw eerste stappen...
Om u op weg te helpen met het stomen in de Thermomix®, volgen hier enkele 
inspirerende recepten. Andere recepten vindt u uiteraard op Cookidoo.be.
Fijne ontdekking.
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Gestoomde tian met chorizo

Ingrediënten

• V.H. olie
• 150 g mozzarella, in

stukken
• V.H. zout, naar eigen

smaak
• V.H. peper , naar eigen

smaak
• V.H. oregano , naar

eigen smaak
• 1 kleine courgette,

in plakjes van 1 mm
• 1 kleine aubergine,

in plakjes van 1 mm
• V.H. chorizo, in sneetjes
• 4 grote aardappelen,

in plakjes van 1 mm
• 1000 g water

Bereiding

1     Vet een vorm, geschikt aan de grootte van de Varoma, met olie in 
        en zet opzij. 
2     Plaats de mozzarella, zout, peper en oregano in de mengbeker en   
        mix 30 sec. / snelheid 6.  
3     Leg de plakjes groenten, chorizo   en aardappelen afwisselend van 
        de binnenkant van de vorm naar de buitenkant en zorg ervoor dat 
        ook de randen bedekt zijn. Ga door met het vullen van de vorm en 
        kruid tussen elke volledige laag af met zout en peper. Wanneer de 
        helft  van de ingrediënten gebruikt zijn, bedek dan de laatste laag 
        plakjes met het mozzarella-mengsel. Ga door met de resterende 
        ingrediënten en vorm nieuwe lagen totdat alle ingrediënten zijn 
        gebruikt en de vorm mooi gevuld is. Aan het einde van de laatste 
        laag, vouw de plakjes van de randen naar binnen om te sluiten en  
        druk aan. Sluit de vorm met hittebestendige huishoudfolie en 
        plaats in de Varoma. 
4     Plaats water in de mengbeker. Plaats Varoma in positie en stoom
        40 min. / Varoma / . Verwijder de Varoma en laat even afkoelen. 
        Plaats de vorm vervolgens in de koeling om volledig af te koelen 
        alvorens op een bord om te draaien om te ontvormen. Dien warm 
        of koud op.

Kit : vorm + cupcakes
Ø 23 x h. 7,5 cm
1 vorm + 5 cupcakes
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Gestoomde chocolade moelleux

Ingrediënten

•  100 g donkere chocolade
•  100 g boter
•  55 g bloem
•  4 eieren
•  50 g suiker
•  700 g water

Bereiding

1     Beboter rijkelijk 5 ‘Cupcake’ vormen geschikt aan de grootte van de 
        Varoma en zet opzij.
2     Plaats de chocolade in de mengbeker en rasp 5 sec/snelheid 6. 
        Duw het geheel met behulp van de spatel naar onder in de 
        mengbeker.
3     Voeg boter toe en smelt 4 min/70°C/snelheid 1.
4     Voeg bloem, eieren en suiker toe en meng 20 sec/snelheid 4. 
        Verdeel de bereiding over de 5 voorbereide vormen. Sluit elk vorm 
        met hittebestendige huishoudfolie en plaats deze in de Varoma. 
        Reinig de mengbeker.
5     Plaats water in de mengbeker. Plaats Varoma in positie en stoom
        17 min/Varoma/snelheid 1. Verwijder de Varoma en laat de 
        moelleux, zonder het Varoma deksel, 5 minuten afkoelen. 
        Verwijder voorzichtig de huishoudfolie en ontvorm de moelleux 
        met behulp van een mes op een dessertbord. Dien op samen met 
        vers rood fruit en indien gewenst wat vanille-ijs.

‘Cupcake’ vormen
Ø 7,8 x h. 3,9 cm
Set van 5 stuks
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Gestoomde marmercake

Ingrediënten

•  3 eieren, gescheiden
•  90 g suiker
•  150 g bloem, en iets 
    meer voor de vorm
•  90 g melk
•  90 g gesmolten boter, en 
    iets meer voor de vorm
•  2 tl bakgist (1 zakje)
•  2 snuifjes vanille in 
    poeder
•  75 g donkere chocolade,
    in stukken
•  1000 g water

Bereiding

1     Beboter en bebloem een   ‘Charlotte’ vorm, geschikt aan de grootte 
        van de Varoma, en zet opzij.
2     Plaats de vlinder in positie. Breek de eieren en scheid de dooiers 
        van het wit. Plaats de dooiers in de mengbeker en bewaar het wit.
        Voeg de suiker toe aan de inhoud van de mengbeker en klop
        3 min / snelheid 3.5. Verwijder de vlinder.
3     Voeg de bloem, melk, gesmolten boter, bakpoeder en
        vanillepoeder toe en meng 30 sec / snelheid 3.5. Doe over in een 
        kom en zet opzij. Reinig en droog grondig de mengbeker en de 
        vlinder.
4     Plaats de vlinder in positie. Plaats de eiwitten in de mengbeker
        en klop 2-3 min / snelheid 3. Verwijder de vlinder. Voeg, met 
        behulp van de spatel, de opgeklopte eiwitten zachtjes toe aan de 
        eerste bereiding. Reinig de mengbeker.
5     Plaats de chocolade in de mengbeker en rasp 5 sec / snelheid 10.
        Duw het geheel naar onder met behulp van de spatel.
6     Smelt 4 min / 55°C / snelheid .
7     Voeg de helft  van het vanille deeg toe aan de inhoud van de 
        mengbeker en meng 30 sec / snelheid 4. Giet afwisselend
        vanille deeg en chocolade deeg in de voorbereide vorm om een 
        gemarmerd eff ect te creëren. Plaats de gesloten vorm in de 
        Varoma, zorg ervoor dat enkele gaatjes nog vrij blijven. Reinig de   
        mengbeker.
8     Plaats het water in de mengbeker. Plaats de Varoma in positie en     
        stoom 50 min / Varoma / snelheid 1. Verwijder de Varoma en
        open het. Laat de cake volledig afkoelen alvorens uit de vorm te  
        halen. Dien koud op, eventueel vergezeld van een crème
        anglaise of rode vruchtencoulis.

‘Charlotte’ vorm 
Ø 17 x h. 8,5 cm
1 stuk + deksel
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Gestoomd bananen brood

Ingrediënten

• 4 bananen, in stukken
• 50 g sojamelk
• 2 el kokosnootolie
• 1 el ciderazijn
• 150 g bloem
• 30 g hazelnootpoeder
• 1 tl bakpoeder
• 1 tl baking powder
• 1 snuifje zout
• 1 snuifje 5-kruiden
• 1000 g water

Bereiding

1     Vet en bebloem een broodvorm, geschikt aan de grootte 
        van de Varoma. Indien gewenst, versier de onderkant met schijfjes 
        banaan. Zet opzij.
 2    Plaats bananen, sojamelk, kokosnootolie en ciderazijn in de 
        mengbeker en mix 1 min. / snelheid 5.
3     Voeg bloem, hazelnootpoeder, bakpoeder, baking powder, zout en 
        de 5-kruiden toe en kneed 2 min. /  . Doe het deeg over in de 
        voorbereide broodvorm, sluit af met hittebestendige huishoudfolie 
        en plaats in de Varoma. 
4     Plaats water in de mengbeker. Plaats Varoma in positie en stoom
        1 uur / Varoma / . Verwijder uit de Varoma en laat afkoelen 
        alvorens  uit de vorm te halen. Snij in plakjes en dien op.

Broodvorm
28,2 x 3,1 x h. 7,4 cm
1 stuk
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Gestoomd karnemelkbrood

Ingrediënten Bereiding

• 50 g karnemelk
• 45 g water
•
•

4 g instant gist
7 g gesmolten boter, en 
iets meer om de vorm in 
te vetten

• 3 g zout
• 150 g bloem, en iets 

meer om te bewerken
• een granen mengeling,
    als afwerking
• 1000 g water, om te
    stomen

1     Plaats karnemelk, water en bakpoeder in de mengbeker en 
warm 2,5 min. / 37°C / snelheid 1. Ondertussen, vet een 
broodvorm in, geschikt aan de grootte van de Varoma. Zet opzij.

2     Voeg zout en bloem toe en mix 6 sec. / snelheid 6. 
3     Kneed 2 min. /  .
4     Doe het deeg over op een bebloemd werkvlak en kneed tot een bol. 
        Plaats de deegbol in een kom en laat afgedekt en op een warme 
        tochtvrije plaats rijzen tot het deeg is verdubbeld in volume 
        (ong. 30 min.).
5     Ontgas het deeg zachtjes, doe over in de voorbereide vorm en laat
        opnieuw gedurende 20-30 minuten rijzen.  
6     Strijk het brood in met gesmolten boter en besprenkel met granen. 
        Sluit de vorm met het deksel en plaats in de Varoma.
7     Plaats water in de mengbeker. Plaats Varoma in positie en stoom

55-60 min. / Varoma / snelheid 1.
 8     Verwijder de vorm uit de Varoma en laat 5 minuten in de vorm 
        afkoelen. Ontvorm het brood en plaats op een rooster. Dien warm 
        op of laat volledig afkoelen alvorens in plakken te snijden.

Broodvorm  - 300 g 
18 x 8,5 x h. 7,5 cm 
1 stuk + deksel



10  |  www.thermomixbenelux.com

Praktisch in de Varoma
De vormen geschikt voor de Varoma die in onze recepten worden gebruikt, zijn 
verkrijgbaar via: webshop.thermomixbenelux.com
Onze webshop bevat   natuurlijk tal van andere handige artikelen zowel voor de Varoma als 
voor de Thermomix. Hierbij enkele interessante referenties om aan de slag te gaan met de 
Varoma.

Origam’s 
Papillotte in papier
16 x 8 x h. 4 cm
1 x 10 stuks

Glazen yoghurtpotjes
120 ml
1 x 6 stuks + 100 
    verzegelingen

Carta Fata
Kookfolie
10 m x 50 cm
1 x 1 rol

Verzegeling yoghurt-
potjes
1 x 100 stuks

Sluiting voor 
Carta Fata
Transparante silicone
binders
1 x 50 stuks

Deksel yoghurtpotjes
Witte PE
1 x 25 stuks

Bakpapier
Speciaal Varoma 
1 x 24 vellen



Deel uw creaties 
met ons via Social Media
            @thermomix.benelux

@thermomixbnl




