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Kuchnia przyszłości 
 

Senny niedzielny poranek. Wypadałoby zjeść jakieś śniadanie. MoŜe 
jajecznicę na boczku z cukinią? A mam jajka? Boczek? Cukinie? Nie, nie, nie!? 

 To nie kuchnia przyszłości, a sytuacja z dzisiaj. Kuchnie wyobraŜam sobie tak, 
Ŝe przy moim łóŜku wysuwa się bezszelestnie super cienki ekran ze zdjęciami 
potraw. Wybieram jajecznicę. Domyślnie ma być średnio ścięta, z duŜą ilością soli - 
dokładnie taka jak lubię. 

 A w pomieszczeniu dawniej zwanym kuchnią stoi futurystyczny automat jak do 
coca-coli, w którym z pierwiastków syntetyzowane jest wszystko na co mam ochotę. 
Nie ma problemu, Ŝe nie kupiłem jajek. Są wymienne cartrige z węglem, tlenem, 
wodorem, azotem, siarką, fosforem, metalami - jak w dzisiejszych drukarkach. JeŜeli 
zabraknie np. atomów wegla to zawsze moŜna wrzucić bawełniany nieuŜywany 
sweter, który zostanie rozłoŜony. Ich cena zaleŜy od szybkości  produkcji dań, oraz 
od ilości potraw serwowanych i oczywiście od funkcji dodatkowych jakie posiada.  
Mój automat kaŜde danie tworzy poniŜej 2 minut ☺.  Wypasioną wersje mam. 

 Oprócz tego, Ŝe jedzenie jest pyszne to ma to wiele innych zalet. SpoŜywam 
potrawy zawsze świeŜe, bez zawartości konserwantów i metali cięŜkich. Z dokładnie 
taką ilością wszystkich substancji odŜywczych, jaka jest skorelowana z moimi 
potrzebami. JuŜ nie muszę się martwić o otyłość, miaŜdzycę, cukrzycę, anemie, 
alergie. Mam więcej czasu, który mogę wykorzystać w inny bardziej interesujący 
sposób.  

 Kuchenka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, mikser, lodówka to urządzenia 
znane tylko z lekcji historii „jak Ŝyli nasi przodkowie”. Teraz naczynia są 
jednarozowego uŜytku (oczywiście mogę sobie wybrać kształt i wzorek naczynia) po 
zjedzeniu wkłada je się je z powrotem do autamatu, który rozkłada naczynia i resztki 
na cześci pierwsze.  

 To urządzenie będzie mogło powstać i powstanie po tym jak ludzie opanują w 
pełni fotosyntezę, translację, stereokontrolowaną syntezę chemiczną. Zrozumieją 
biochemię ciała człowieka.  

Jedyne co się nie zmieni to to, Ŝe wymarzone śniadanie przyniesie mi do łóŜka 
moja wymarzona dziewczyna ☺. 

 

 

 


