
                                  

 

 

 
 
Ο «μάγος» της κουζίνας 
 
Σηελ πξνζπάζεηα κνπ λα ελεκεξώλσ αιιά θαη 
λα πείζσ γηα ηε ζεκαζία ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο 
γηα ηελ πγεία καο, πνιιέο θνξέο έξρνκαη 
αληηκέησπε κε θάηη πνιύ απιό θαη πνπ ζα 
λνκίδαηε πσο δελ είλαη δηθαηνινγία αιιά ε 
πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ζεκεξηλνύ ηξόπνπ δσήο 
καο. Τη είλαη απηό; Μα, θπζηθά ε έιιεηςε ρξόλνπ. 
Καη ελώ κέρξη ηώξα  κπνξνύζα λα ην θαηαιάβσ, 
θαη λα ην απνδερηώ, πξηλ ιίγεο κέξεο άιιαμα 
εληειώο γλώκε. 
 
Δδώ θαη 16 ρξόληα, βιέπεηε, ρξεζηκνπνηώ κηα 
ζπζθεπή πνπ κνπ έδηλε ηελ επθαηξία λα 
δεκηνπξγώ εύθνια δηάθνξα ζθεπάζκαηα γηα ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ην νπνίν είρε όκσο 
θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο.  Απηό ήηαλ ην Thermomix – ην παιηό κνληέιν. Ήκνπλ 
επραξηζηεκέλε κε ηηο ζπληαγέο πνπ κπνξνύζα λα εθηειέζσ όπσο θαη κε ην απνηέιεζκα 
ηνπο. Δίρα ζην ηξαπέδη πγηεηλά γεύκαηα θαη ηζνξξνπεκέλα. Έπξεπε όκσο λα ρξεζηκνπνηώ θη 
άιιεο ζπζθεπέο, θαη ζθεύε, θαη ζαληδάθηα, θαη δπγαξηά θαη ρίιηα άιια πξάγκαηα. Έηζη 
κπνξνύζα λα αληηιεθζώ θαη ηηο αηάθεο πνπ άθνπγα όπσο «δελ έρσ ρξόλν», «κα 
εξγάδνκαη», «πνπ ρξόλνο γηα ζπηηηθό θαγεηό» θαη άιιεο παξόκνηεο.  
 
Όια απηά είλαη παξειζόλ όκσο, θαη πηα ζηέθνκαη κε ηνπο ώκνπο ζηεηνύο θαη ην ύθνο 
απνιύησο ζνβαξό θαη επηβιεηηθό λα πσ πσο απηά είλαη «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΙΔΣ». 
 
Όπσο αληηιακβάλεζηε, εγώ γλώξηζα ηνλ «κάγν» ηεο θνπδίλαο πνπ αθνύεη ζην όλνκα 
«Thermomix TM31». Η γλσξηκία καο έγηλε έλα Σάββαην απόγεπκα όπνπ παξαθνινύζεζα 
κε πνιύ πξνζνρή θαη ελδηαθέξνλ, ηα επηδέμηα ρέξηα ηεο παξνπζηάζηξηαο θαη εηδηθήο ζηε 
ρξήζε ηνπ θαηλνύξηνπ Thermomix, λα δεκηνπξγνύλ κέζα ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα 
έλα ππεξπιήξεο γεύκα.  
 
Μαο έθηηαμε ρπκό από ιεκόλη θαη κατληαλό, έλα θαηαπιεθηηθά δξνζηζηηθό αιιά θαη 
απνηνμηλσηηθό ξόθεκα, κηα ζνύπα καληηαξηώλ πνπ ζα ιεηηνπξγνύζε ζαλ ην πξώην καο 
πηάην, θαη ςσκάθηα από νινζίηαξν αιεύξη κε ειηόζπνξνπο, ην νπνίν έθηηαμε 
ρξεζηκνπνηώληαο ζηηάξη πνπ δελ είρε δεθηεί θακία επεμεξγαζία από πξηλ. Αθνινύζεζε ην 
παγσηό κνύξσλ πνπ ζα ήηαλ ην επηδόξπην καο θαη ζην ηέινο καο έθηηαμε ζνινκό κε 
πάπξηθα, ιαραληθά θαη παηάηεο, πνπ ήηαλ ην θπξίσο πηάην θαη πνπ ζαλ δηαηξνθνιόγνο 
νθείισ λα νκνινγήζσ ήηαλ ηζνξξνπεκέλν, κε πνηθηιία ρξσκάησλ γηα λα ηθαλνπνηήζεη θαη 
ηα αρόξηαγα καο κάηηα, είρε εμαίζηα κπξσδηά αιιά θαη αθαηακάρεηε γεύζε.  Δπηπιένλ, απηό 
ην γεύκα ήηαλ πιήξσο ζξεπηηθό, αθνύ ν ηξόπνο πνπ καγεηξεύνληαη ηα ηξόθηκα δηαηεξεί ζην 
έπαθξν ηε ζξεπηηθή αμία ησλ ηξνθίκσλ θαη ηίπνηα, … κα ηίπνηα, δελ πάεη ρακέλν. Τέινο, 
ζαλ λα θαη απηά πνπ πξναλέθεξα δελ είλαη αξθεηά, ην γεύκα ήηαλ θαη ρακειό ζε ζεξκίδεο.  
 
Έκεηλα θαηάπιεθηε θαη νθείισ λα νκνινγήζσ πσο νιόθιεξν ην ππόινηπν ηνπ Σάββαην-
Κπξίαθνπ δνθίκαδα από κόλε κνπ ζην ζπίηη δηάθνξεο ζπληαγέο γηα λα ζηγνπξεπηώ πσο 
απηά πνπ είδα δελ ήηαλ ζέκα εκπεηξίαο ηεο παξνπζηάζηξηαο,  αιιά θαζαξά ζέκα 
«Thermomix». Τν ζπκπέξαζκα κνπ; Τν «Thermomix TM31» είλαη θαηαπιεθηηθό θαη άθξσο 
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απαξαίηεην γηα θάζε νηθνθπξά, αιιά αθόκε πην απαξαίηεηα γηα θάζε εξγαδόκελε γπλαίθα 
πνπ ζέιεη ην θαιύηεξν γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο! 
 
Καη ην θαιύηεξν;  Γε ρξεζηκνπνίεζα θακία άιιε ζπζθεπή ... Ήζεια λα δπγίζσ πιηθά; Τα 
δύγηδα ζην Thermomix. Ήζεια λα δεζηάλσ θαη λα ςήζσ; Τν έθαλα εθεί. Να αλαθαηέςσ .... 
εθεί, λα δπκώζσ ην ςσκί κνπ ... εθεί!  Αθόκε θαη ην πιύζηκν ηνπ θάδνπ θαη ην ζηέγλσκα ηνπ 
ην έθαλε κόλν ηνπ!! Τη ηαρπδαθηπινπξγίεο θαη ηξηθ ... ην «Thermomix TM31» θη αλ είλαη 
κάγνο! Μόλν πνπ είλαη ν κάγνο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη θαζεκεξηλά ηελ πγεία ζηελ 
νηθνγέλεηα ζαο, ζην πηάην, εύθνια, γξήγνξα, απνηειεζκαηηθά θαη επράξηζηα.  
 
Δγώ πάλησο ην απνθάζηζα....... δελ δέρνκαη πηα δηθαηνινγίεο!!!     
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Σαο παξαρσξνύκε  έλα εβδνκαδηαίν πγηεηλό κελνύ κε ζπληαγέο από ηα δηάθνξα βηβιία 
καγεηξηθήο ηνπ Thermomix.  
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