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VOOR HET EERST GRATIS REGISTREREN
OP COOKIDOO.BE 

 
 

1    Bezoek www.cookidoo.be via je computer, tablet of smartphone. 

2    Bij een eerste bezoek registreert u zich eerst gratis. Klik op ‘Aanmelden’.

Indien u eerder al een account hebt aangemaakt, meldt u dan gewoon aan.
Klik op ‘Inloggen’en surf zo verder op de site Cookidoo.be.

3    Aanmelden voor het Thermomix®-receptenplatform.
Vul volgende gegevens in:
   - Uw e-mailadres
   - Maak een wachtwoord   Naar keuze en hou deze veilig bij!
   - Kies het land waar u woont   België ingeven voor gans de Benelux, 
                                                          ongeacht of u al dan niet in België woont!
   - Vink het vakje voor de Algemene Voorwaarden
Klik verder op ‘Registreren’om naar het volgende scherm te gaan. 

4    Wacht op de bevestigings e-mail in uw mailbox en klik daar op ‘Activeer mĳn account’.

6 Proficiat! Uw account is aangemaakt en u kunt nu gewoon verder op 
Cookidoo.be. Ga op zoek naar uw favoriet recept!

5 Welkom bij het Thermomix®-receptenplatform.
a - Account overzicht
b - Lidmaatschap
c - Mĳn apparaten: 
       TM5 en Cook-Key met hun serienummer via Cookidoo registreren.
       TM6 via het scherm van het toestel automatisch laten registreren bij 
       het inloggen.
d - Gekochte content Reeds aangekochte collecties. Per collectie 
       aankopen is geen mogelijkheid meer enkel de lidmaatschap blijt 
       bestaan.
e - Voucher
f - Gegevensgebruik

 



MĲN EERSTE STAPPEN
VERBIND UW TM6® MET COOKIDOO®

REGISTREER
op Cookidoo.be 

LOG IN OP COOKIDOO.BE  

ACTIVEER
uw TM6®

SYNCHRONIZEER
automatisch al uw 
favoriete recepten

 

1    Bezoek www.cookidoo.be via je computer, tablet of smartphone, log in met je account 
of maak een account aan indien dit nog niet gebeurd is (hou je e-mail adres en wachtwoord veilig bij). 

Indien u voor het eerst uw Thermomix® TM6 opstart, volg de installatie stappen: 
Taal / Land / Wifi / Cookidoo.

Anders, zorg gewoon dat de wifi goed verbonden is voor u gaat inloggen op Cookidoo via het scherm van 
uw toestel.

Hoe inloggen op Cookidoo via het scherm van de Thermomix® TM6? 

a. Klik op ‘Menu’        vervolgens op ‘Instellingen’ en dan ‘Cookidoo®-account’
      Geef u account-email en paswoord in en klik dan op ‘Inloggen’.

OF  

b. Swipe het hoofd-scherm naar recht om op het eerste scherm ‘Cookidoo’ te gaan.
      Klik op ‘Inloggen’ Log in met uw e-mail en paswoord. 

2   

ACTIVEER UW TM6® 

GEBRUIK COOKIDOO.BE DAGELĲKS  

www.thermomixbenelux.com
www.cookidoo.be



ONTDEK
uw recepten op
Cookidoo.be

SYNCHRONISEER
met uw 
Cook-Key® of TM6®

 
KOOK
met de 
Guided Cooking

Toegang tot duizenden recepten ontwikkeld voor Thermomix® op Cookidoo.be.
Krijg dagelijks inspiratie, organiseer uw eigen collecties en plan uw weekmenu in.
Alle recepten zijn beschikbaar in Guided Cooking.

MARKEER UW FAVORIETE RECEPTEN EN COLLECTIES 

1   Log in op www.cookidoo.be 

2   Zoek naar gewenst recept of klik op ‘Meer bekĳken’ 

3   Maak gebruik van de ‘Filters’ om een specifiek recept te vinden.

4     Ga met uw muis over het gerecht van je keuze. Klik rechtsboven op      . Het menu dat verschijnt geeft u 
de mogelijkheid om uw menu’s te organiseren volgens uw kalender, een recept toe te voegen bij uw 
bladwijzers/favorieten of in één van uw collecties (’Verjaardag papa’ / ‘Laat thuis’ / ‘Te proberen’ / ...). 

Om uw bladwijzers 
en collecties te vinden,
klik op ‘Mijn recepten’.

Deze stappen zijn ook mogelijk 
rechtstreeks in een recept als 
u klikt op ‘Toevoegen’  

GEBRUIK COOKIDOO® DAGELĲKS

www.thermomixbenelux.com
www.cookidoo.be



PLAN WEKELĲKS UW MENU EN CREËER UW BOODSCHAPPENLĲST  
1    Plan wekelĳks uw menu  

 a - Klik op de drie bolletjes  bij het recept naar uw keuze. Een menu verschijnt.  
 b - Kies ‘Vandaag Koken’ of ‘Toevoegen aan Mĳn Week’.

 bij het recept naar uw keuze. Een menu verschijnt.
b -Kies ‘Toevoegen aan Boodschappenlĳst’.

 c - Ga naar ‘Mĳn Week’ om uw wekelijs menu terug te vinden.

 c - Ga naar ‘Mĳn Week’ om uw boodschappenlijst in de rechter hoek terug te vinden.
 d - Klik op ‘Ingrediënten tonen’ om uw boodschappenlijst te openen.
 e - Klik in de grijze vakjes om ingrediënten die u al thuis hebt te wissen van uw boodschappenlijst.
 f - Druk uw boodschappenlijst af door op ‘Meer’ te klikken of kopieer de inhoud om verder te versturen 

door op ‘Delen’ te klikken.

2    Creëer uw boodschappenlĳst 
 a - Klik op de drie bolletjes

 

 
 
 

 

 

 

 

Bij de optie 
‘Toevoegen aan Mijn Week’ 
komt er een kalender op het 
scherm om aan te duiden 
op welk dag u verkiest deze 
in te plannen.

Deze stappen zijn ook mogelijk 
rechtstreeks in een recept als 
u klikt op ‘Toevoegen’  
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