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Kuchnia Przyszłości.
Kuchnia przyszłości to kuchnia w pełni „skomputeryzowana” i podłączona do internetu. A
zatem do internetu jest podłączona nie tylko lodówka, (bo to juŜ znamy i nikogo to nie dziwi
:D) ale takŜe kuchenka, mikrofalówka czy ekspres do kawy. CzyŜ nie było by miło
wychodząc z pracy wysłać sygnał do naszej kuchni za pomocą internetu lub smsem, Ŝe
właśnie wychodzimy a kuchnia w tym czasie, wiedząc ile zajmuje nam podróŜ z pracy do
domu odpowiednio wcześniej włączy piekarnik by podgrzać nam posiłek, ekspres przygotuje
nam kawę lub herbatę w zaleŜności od tego czego zaŜyczyliśmy sobie przed wyjściem. I po
powrocie do domu mamy ciepłe jedzenie i picie bez utrzymywania gosposi.
Co więcej, w razie gdybyśmy mieli ochotę na jakiś wyszukany posiłek, lodówka sama
sprawdzi co ma w sobie i przedstawi nam listę przepisów, które moŜna zrobić z naszych
zapasów, a gdybyśmy wybrali jakiś przepis do którego składników by nam brakowało
lodówka sama zamówi potrzebne rzeczy, my je po prostu odbierzemy ze sklepu lub dostarczą
nam je o domu. Kuchnia sama odczyta z kodu kreskowego rodzaj produktu, czas i sposób
przygotowania produktu. MoŜemy tez „nauczyć” kuchnię aby przepisy były wykonywane w
nasz ulubiony sposób, to jest odpowiedni czas pieczenia lub parzenia herbaty.
Gdy wstajemy rano i nie za bardzo moŜemy się "obudzić", bardzo często to właśnie kawa jest
tym elementem, który jest w stanie postawić nas na nogi. Ale, Ŝeby tak ktoś nam tę kawę
jeszcze zrobił… Ekspres o ustalonej godzinie zaparzy kawę i do tego jeszcze posłodzi tak jak
lubimy.
Poza tym na „monitorze” lodówki będzie podgląd na cały dom, by pilnować dzieci podczas
zabawy, sprawdzimy pogodę czy odsłuchamy wiadomości lub ulubiona muzykę. Lodówkę
będzie teŜ moŜna wykorzystać w charakterze videofonu.
Kuchnia przyszłości skróci czas przygotowania posiłków, zwiększy róŜnorodność i
wyszukanie naszego menu przy minimalnym wysiłku włoŜonym w przygotowanie potraw.
Sama kuchnia stanie się miejscem tak samo do relaksu i rozrywki jak kaŜdy inny pokój w
domu.
I pomyśleć, Ŝe nadejdą czasy kiedy lodówka będzie równocześnie komputerem, telefonem,
radiem i telewizorem....
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