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Πριν από μερικές εβδομάδες δέχτηκα μία πρόσκληση-
πρόκληση για να δω πώς λειτουργεί και πόσα μπορεί να 
προσφέρει το Thermomix. Η αλήθεια είναι ότι αρχικά 
ήμουν διστακτική, γιατί η φαντασία μου δεν με άφηνε να 
πιστέψω ότι μπορεί να έχουμε τόσες πολλές επιλογές στα 
καλομαγειρεμένα και νόστιμα φαγητά, μέχρι που οι πρώτες 
μυρωδιές «σπιτικού» φαγητού «χάιδεψαν» την όσφρησή 
μου. Και εκεί άρχισα να βλέπω τα πράγματα αλλιώς και να 
ελπίζω ότι όλες κάποια μέρα μπορούμε τελικά να φημιζό-
μαστε ότι είμαστε καλές μαγείρισσες. Μέσα σ’ ένα δωμάτιο 
είχαν μαζευτεί αρκετές νοικοκυρές, που την ίδια ώρα είναι 
και εργαζόμενες, μάνες και σύζυγοι. Γυναίκες που έχουν 
βρει τη σωτηρία τους με το Thermomix και διψούν να μα-
θαίνουν όλο και περισσότερες συνταγές, ιδιαίτερα υγιεινές. 
Παρών και ένας chef, που έδειχνε την ίδια εμπιστοσύνη 
στο Thermomix όπως και αυτές. Γιατί εκτός του ότι μπορεί 
να μας προσφέρει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα υγιεινά 
φαγητά, δεν ανησυχούμε πλέον για το μαγείρεμα, αφού 
με το Thermomix μοιάζει με απλή διαδικασία με συγκε-
κριμένα μόνο βήματα. Και πραγματικά οι γυναίκες που 
βρίσκονταν εκεί ήταν τόσο ενθουσιασμένες που μπόρεσαν 
να αντικαταστήσουν οτιδήποτε άλλο κοσμούσε την κουζίνα 
τους εξοικονομώντας παράλληλα χώρο με το Thermomix. 
Ανακατεύει και κόβει, φτιάχνει νοστιμότατες συνταγές, 
παγωτό, βούτυρο, φρέσκο χυμό, φαγητά με κοτόπουλο, 
ψάρι, πουρέ, ρυζότο, σούπες, ζύμη ψωμιού, κέικ και ό,τι 
μπορείτε να φανταστείτε. Ένας τρόπος για να εξοικονομή-
σουμε και χρήματα, αφού ό,τι χρειαζόμαστε στην κουζίνα 
μπορεί να μας το φτιάξει. Η διαδικασία είναι απλή όπως και 
το καθάρισμά του. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός 
ότι οι νοικοκυρές που το εμπιστεύονται στην κουζίνα τους 
αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Είναι ο σύμμαχος της γυναίκας που θέλει να τα βγάζει 
όλα εις πέρας με την ίδια επιτυχία. Πέραν όμως από την κουζίνα του σπιτιού μας, στο 
εξωτερικό χρησιμοποιούν το Thermomix σε πολλά εστιατόρια για σος που μπορούν 
να βάλουν στην κατάψυξη και να τις χρησιμοποιήσουν όποτε το επιθυμήσουν. Η 
διαδικασία ψησίματος είναι πολύ απλή, ενώ υπάρχουν βιβλία ειδικά με συνταγές 
Thermomix, τις οποίες μπορείτε στην πορεία να τροποποιήσετε. 
Πρόκειται αναμφισβήτητα για την εξέγερση των νοικοκυρών, που έχουν βρει τον κα-
λύτερό τους φίλο με το Thermomix. Είναι γρήγορο, εύχρηστο και το σημαντικό είναι 
ότι μέσα σε λίγα λεπτά μας δίνει, χωρίς να καταβάλουμε επιπλέον κόπο και προσπά-
θεια, φαγητά που γαργαλίζουν τον ουρανίσκο μας.
Με το Thermomix πάντως, εύκολα δέχομαι κι εγώ να γίνω καλή νοικοκυρά!

THERMOMIX
Οι καλές νοικοκυρές, 
από το Thermomix 
φαίνονται! 

Την επόμενη φορά που θα έχετε προσκεκλημένους για φαγητό μην αγχωθείτε και μην ανησυχήσετε καθόλου για το τι 
νόστιμο και υγιεινό θα φτιάξετε για να τους σερβίρετε. Το Thermomix πραγματικά μας κάνει όχι μόνο να αγαπήσουμε τη 
μαγειρική αλλά και να λατρέψουμε την όλη διαδικασία, με μυρωδιές και γεύσεις που μας βγάζουν ασπροπρόσωπες για 
τις ικανότητές μας στην κουζίνα. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΝΑ ΑΒΡΑΑΜ 

ΠΟΥΡΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Υλικά
• 600 γρ. νερό
•  650 γρ. πατάτες σε μικρά κομ-

μάτια
•  350 γρ. λαχανικά (π.χ. καρότα, 

παντζάρια, μπιζελάκια) σε μικρά 
κομμάτια

• 200 γρ. γάλα
• ½ κουταλάκι αλάτι
• Μία πρέζα μοσχοκάρυδο
• 30 γρ. βούτυρο

Εκτέλεση
- Βάζετε το νερό στον κάδο, τοπο-
θετείτε το καλαθάκι και ζυγίζετε 
μέσα τις πατάτες. Βάζετε τα λαχα-
νικά στο βαθύ δίσκο του Varoma, 
το τοποθετείτε στη θέση του και 
ψήνετε στον ατμό 30 λεπτά, θερμοκρασία Varoma, 
ταχύτητα 1. Αφαιρείτε το Varoma και το καλαθάκι και 
αδειάζετε το νερό απο τον κάδο.
- Βάζετε τα λαχανικά ατμού, το γάλα, το αλάτι και το 
μοσχοκάρυδο στον κάδο και ρυθμίζετε 2 λεπτά, 100 
βαθμούς, ταχύτητα 2, μετά λιώνετε 30 δευτερόλεπτα 
στην ταχύτητα 10.
- Προσθέτετε τις πατάτες και το βούτυρο, λιώνετε 20 
δευτερόλεπτα, ταχύτητα 4.


