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O mnie
Nazywam się Klaudia Czapkiewicz - Ziółek. 

Jestem żoną i mamą dwójki wspaniałych 

dzieci. Odkąd zostałam szczęśliwą 

posiadaczką Thermomix®a TM6 

codzienność mojej rodziny zmieniła 

się na lepsze. Nasza kuchnia jest 

zdrowa, smaczna i kreatywna, 

a wspólny czas, zaoszczędzony 

dzięki TM6, codziennie procentuje. 

Jako przedstawicielka Vorwerk 

Thermomix® pomagam 

spełniać marzenia! Pokażę Ci jak 

zaoszczędzić czas i zachwycić 

bliskich smakiem przygotowanych 

dań, bez wysiłku i długich godzin 

spędzonych w kuchni. Umów się ze 

mną na spotkanie u siebie w domu, 

lub zamów prezentację on-line. 

Zapraszam Cię do mojego 

kulinarnego świata, w którym 

pokażę Ci jak gotować szybko, 

smacznie i zdrowo!



Dlaczego warto zainwestować 
w Thermomix®?
Jeśli kiedykolwiek 

brakowało Ci pewności 

w kuchni, bałaś/-łeś się 

eksperymentować, a Twoje 

dania były przewidywalne 

i nie grzeszyły różnorodnością, to mam 

dla Ciebie dobrą nowinę. Z Thermomixem® 

nie dość, że wzniesiesz się na wyżyny kulinarnych 

umiejętności, to przy okazji zaoszczędzisz mnóstwo 

czasu, który możesz spożytkować wedle własnego 

uznania. Za jednym zamachem możesz mieć pyszny 

posiłek, czystą kuchnię (gotujesz w jednym urządzeniu!) 

i czas na zabawę z dzieckiem. Mogę śmiało powiedzieć, 

że życie z Thermomixem® jest zdecydowanie łatwiejsze 

i przyjemniejsze. 

Jeśli potrzebujesz dowodów, oto one.



Co potrafi Thermomix®?

Czy wiesz, że dzięki tej funkcji możesz zupełnie 

samodzielnie zrobić swój własny jogurt? Bez chemii 

i sztucznych dodatków. Samo zdrowie zamknięte w 

słoiczkach! Wystarczy, że dołożysz owoce, a Twoje 

dziecko będzie miało zdrowy, pełnowartościowy deserek. 

Fermentacja żywności to same korzyści zdrowotne. 

Poprawia trawienie, zapobiega chorobom i zwalcza te już 

powstałe. Sprawdź, ilu świadomych rodziców robi własne 

jogurty dla dzieci. Z pomocą Thermomixa® przygotujesz 

je w zaledwie kilkanaście minut.

Fermentowanie 



Sous-vide to nic innego jak gotowanie „w próżni”. 

Dzięki tej technice (gotowanie w temperaturze 

poniżej 100 st. C) produkty gotują się równomiernie, 

tracą mniej witamin i wartości odżywczych, mięso 

zachowuje pierwotną strukturę proteinową i jest 

po prostu smaczniejsze. W TM6 możemy ustawić 

program nawet do 12 godzin gotowania, a osłona 

noża miksującego dba o zachowanie estetyki potrawy, 

chroniąc ją przed nadmiernym rozszarpywaniem. 

Idealnie przygotowane mięso i ryby, na miarę szefów 

kuchni, teraz na Twoim stole!

Sous-vide



Ten tryb najlepiej używać do podgrzewania płynów, zup 

i sosów. Już nie musisz gotować z zegarkiem w ręku, 

żeby danie było gotowe na daną godzinę. Teraz możesz 

przygotować posiłek wcześniej, a później go po prostu 

podgrzać. Danie nie straci ani na wartości, ani na smaku, 

a Ty znów zaoszczędzisz swój czas!

Podgrzewanie



Dzięki tej funkcji przygotujesz 

najpyszniejszą szarpaną 

wieprzowinę, a ta uratuje 

najbardziej nudne przyjęcie. 

Nie od dziś bowiem wiadomo, 

że dobre jedzenie ma 

ogromny wpływ na ocenę 

spotkania. Nie pozostawaj 

w tyle, serwuj dania, których 

nie sposób będzie zapomnieć.

Wolne 
gotowanie



Teraz przygotowanie karmelu jest bajecznie proste. 

W zaledwie kilka minut możesz zrobić najlepszy karmel 

(tak, słony także!). Co więcej, możesz przechowywać go 

w słoiczku i w zależności od upodobania dekorować 

nim domowe ciasta, naleśniki czy andruty. Jeśli Twoje 

dziecko lubi pomagać w kuchni, a Ty chcesz sprawić 

mu frajdę, możesz w jednej chwili zamienić swój dom 

w fabrykę lizaków! Tak, TM6 też to potrafi.

Karmelizacja



Dzięki funkcji wysokiej temperatury TM6 potrafi 

smażyć, co jest dodatkowym, ogromnym plusem 

tego urządzenia. Dzięki tej funkcji podsmażysz cebulę, 

pieczarki do zupy czy mięso na gulasz. Gdy podsmażymy 

produkt, możemy dodać wodę/sos/wino – w zależności 

od przepisu – i dusić dalej nasze danie, dzięki czemu 

nabierze niepowtarzalnego aromatu i smaku.

Wyśmienite sosy (zarówno te słodkie, 

jak i wytrawne) wzbogacą smak 

Twojej kuchni. Zagęszczane są 

skrobią lub jajkiem, a dzięki TM6 nie 

musisz obawiać się żadnych grudek, 

czy niewłaściwej konsystencji. 

Emulgowane sosy, kremy i desery 

dzięki tej funkcji mogą być w zasięgu 

każdej z nas.

Smażenie

Zagęszczanie



Dzięki tej funkcji ryż będzie zawsze odpowiednio 

ugotowany, a kasza nie straci wartości odżywczych.

Ugotować jajka wcale nie jest łatwo. Przypomnij 

sobie, ile razy próbowałaś/-łeś zrobić jajka na miękko, 

a wychodziły na twardo. Z minutnikiem w ręku 

próbowałaś/-łeś złapać najlepszy czas, a i wtedy bywało, 

że nie do końca Ci to wychodziło. Teraz z trybem 

gotowania jaj Thermomix® serwuje jajka, takie jakie 

lubisz najbardziej. Wystarczy, że „powiesz mu”, czego 

oczekujesz, a on wszystkiego dopilnuje.

Funkcja 
gotowania 
ryżu i kaszy

Gotowanie jajek



Tak, gotowanie w Thermomixie® to radość i spełnienie, 

ale mycie go już niekoniecznie. TM6 posiada funkcję 

mycia wstępnego, dzięki czemu nie martwisz się już o 

szorowanie garnka. Wystarczy, że po gotowaniu włączysz 

tryb mycia, a on umyje się sam! Czy to nie jest wspaniałe?

Ta funkcja niezwykle mi się podoba, gdyż dzięki niej w kilka 

sekund zyskuje się dostęp do listy niezbędnych produktów 

do stworzenia wybranego posiłku. To ogromne ułatwienie, 

zwłaszcza dla zabieganych mam czy ojców!

Mycie wstępne

Lista zakupów



Ta waga to niesamowite ułatwienie podczas 

przygotowywania posiłków. Już nie musisz używać 

miarek ani szklanek do odmierzania mąki czy łyżeczek 

do wydzielania ilości przypraw. Waga w TM6 waży 

z dokładnością do 1 grama! Ten, kto tak jak ja ma 

problem z oszacowaniem wagi „na oko”, doceni 

tę funkcję podwójnie.

Waga



Jakich nowych aktualizacji 
Thermomixa® możemy się 
spodziewać?
Tutaj mam prawdziwą petardę! Najnowsza aktualizacja 

Thermomix® obejmuje aż dwie nowe funkcje wideo! 

Po pierwsze Inspirujące Filmy – funkcja uprzednio 

widoczna jedynie na Cookido, za pomocą strony 

internetowej, teraz dostępna jest bezpośrednio 

w urządzeniu TM6! Kreatywne pomysły i ciekawe filmy 

wzbogacą Twoją wiedzę kulinarną i pozwolą za pomocą 

panela dotykowego przenieść się w świat pełen 

kuchennej magii. Po drugie – Filmy z krokami przepisu 

na ekranie TM6. Wystarczy, że wybierzesz jeden 

z przepisów z instrukcją wideo z platformy Cookido, 

żeby wyświetlić wszelkie wskazówki wykonania tego 

dania. Film odtworzysz bez problemu na wyświetlaczu 

swojego Thermomixa®, a tam krok po kroku znajdziesz 

instrukcję do każdego, najbardziej wyszukanego dania. 

Od Ciebie tylko zależy, czy chcesz go obejrzeć w całości, 

czy zatrzymać w dowolnym momencie. Działanie jest 

niezwykle intuicyjnie i nie ma obawy, że przeoczysz 

którykolwiek z etapów przygotowywania posiłku. 

Filmy są odtwarzane w czasie rzeczywistym.



Co zyskujesz, gotując 
w Thermomixie?®

TM6 zblenduje, posieka, 
ugotuje, usmaży i podgrzeje, 
a Ty zyskasz więcej czasu 
na własne przyjemności 
lub chwile z rodziną.

Jeśli jeszcze nie zajrzałaś/-łeś 
na Cookido, zrób to teraz. 
Znajdziesz tam mnóstwo 
zdrowych, odżywczych 
przepisów. Dzięki gotowaniu 
w TM6 łatwiej utrzymasz 
dietę, bo tu nawet posiłki 
niskokaloryczne są po prostu 
pyszne! Gotuj zdrowo i ciesz 
się formą oraz szczupłą 
sylwetką bez wyrzeczeń.

Dzięki TM6 możesz 
przygotować pyszny posiłek 
z samodzielnie wykonanych 
składników czy produktów, np. 
pieczywa. To da Ci pewność, 
że karmisz bliskich tym, co 
zdrowe, świeże i smaczne.

Odkąd gotuję w TM6, moje 
posiłki nigdy nie były nudne. 
Inspiracje się nie kończą, a 
moja rodzina je niczym w 
najlepszej restauracji. Jeśli 
myślałaś, że gotowanie jest 
udręką, teraz przekonasz się, że 
to ogromna przyjemność.

Gotowanie w TM6 jest 
banalnie proste. Urządzenie 
krok po kroku poprowadzi Cię 
podczas przygotowywania 
posiłku, a Ty zyskasz miano 
fenomenalnej kucharki. 
Jeszcze nigdy nie spotkałam 
się z tym, żeby danie 
przyrządzane w Thermomixie® 
nie wyszło. 

Czas

Zdrowie

Oszczędność

Urozmaicenie

Uznanie



Dlaczego polecam Thermomix®?
Polecam Thermomix®, gdyż uważam, że jest on 

prawdziwym odkryciem na rynku kulinarnym. Czy 

przed zakupem TM6 myślałam o upieczeniu własnego 

chleba czy zrobieniu najlepszej włoskiej pizzy? A może 

marzyłam o domu z domowym ciastem co niedzielę? 

Na te wszystkie pytania mogę śmiało odpowiedzieć tak! 

Muszę się natomiast przyznać, że dopiero przy TM6 stało 

się to wszystko możliwe. Teraz nie boję się, że chleb 

nie wyrośnie lub ciasto na pizzę będzie gumowate. To 

urządzenie wielofunkcyjne potrafi dosłownie wszystko! 

Dzieciaki zajadają się domową pizzą, która zawsze 

wychodzi wspaniale. Chlebek, bułki i inne wypieki to 

poezja! Uczciwie przyznam, że dopiero teraz rozumiem 

ten zachwyt nad domowym pieczywem. Ciasto, które 

zwykle robiłam 2 godziny, teraz robię w 40 minut! 

Udręka z jego wyrabianiem, skróciła się do 3 minut 

pracy urządzenia. 



Moja kuchnia zawsze jest czysta, bo TM6 składa się 

z kilku elementów, które ekspresowo myję z trybem 

wstępnego mycia po pracy. Wbudowana waga jest 

totalnym fenomenem, dzięki któremu nie muszę 

wcześniej myśleć o miarkach, odmierzaniu wody czy 

innych składników. Noże, które szatkują z niezwykłą 

precyzyjnością, mogę także włączyć na obroty 

wsteczne, dzięki czemu gotowana potrawa zachowa 

części warzyw czy mięsa w całości, jeśli tak wolę. I co 

najważniejsze, dzięki TM6 jemy zdrowo, bez chemii, 

a kostki rosołowe zamieniłam na własne kostki 

bulionowe. Tak samo możesz wyprodukować własny 

ketchup, masło czy sosy. Podsumowując, TM6 ułatwia 

i ubarwia życie. Jedzenie jest bardzo ważną częścią 

naszej egzystencji, a dzięki temu urządzeniu możemy 

jeść zdrowo i wartościowo, a do to bez żadnego wysiłku.



Za co użytkownicy cenią 
Thermomix®?
„Gdy kilka lat temu zostałam 

zaproszona przez koleżankę 

na prezentację Thermomixa®, 

podeszłam do tego z dużym 

dystansem – no bo jak to jeden  

„garnek” ma wpłynąć na moje kuchenne życie. 

Zaledwie po 20 minutach wiedziałam, że muszę mieć 

to cudo u siebie w domu. Thermomix® to urządzenie, 

bez którego nie wyobrażam sobie już kreatywnego 

gotowania. Dzięki niemu mogę codziennie zaskakiwać 

moją rodzinę nowymi pomysłami na tradycyjne 

potrawy. Gdy wpadną niezapowiedziani goście, 

w kilka minut mogę przygotować pizzę, ciasto czy 

wyszukane koktajle i drinki. Z czystym sumieniem mogę 

powiedzieć, że Thermomix® odmienił moje życie i stał 

się najważniejszym urządzeniem w kuchni”.

Anna Ch.



Kasia K.

Anna M.

• „Thermomix® zastąpił w mojej kuchni wszystkie 
sprzęty kuchenne. 

• Kocham go za wyrabianie ciast. Ułatwiło mi to 
codzienne funkcjonowanie przy czwórce dzieci. 

• Ma bardzo dużo przepisów, które zawsze pozytywnie 
zaskakują smakiem. Można w nim jednocześnie 
przyrządzić zupę i drugie danie, co bardzo ułatwia 
gotowanie.“ 

• „Blender, mikser, waga, maszynka do mielenia poszły 
w zapomnienie.

• Już nie stoję przy kuchence i nie mieszam ciągle 
potrawy , aby czasem się nie przypaliła. 

• Nic nie kipi na kuchenkę, dzięki czemu mam mniej 
sprzątania.

• Nie pilnuję czasu gotowania, ryż, kasza itp. zawsze są 
idealnie ugotowane.

• Wyszukiwanie przepisów w internecie, zapisywanie 
ich w zeszycie to przeszłość.

• W sklepie mogę sprawdzić listę produktów, które 
potrzebuję do dania!

• Dzieci mają urozmaicone deserki.

• Surówki są zdrowsze, ponieważ zawierają więcej 
warzyw, oliwę, miód, sok z cytryny.

• Mąż przygotowuje pyszne herbatki, również 
te z procentami”.



Mam dla Ciebie prezenty!
Jeśli jesteś już szczęśliwą posiadaczką Thermomixa®, 

podziel się ze swoimi znajomymi radością gotowania, 

a ja dla Ciebie przygotuję prezent! Jak to zrobić? To 

nic prostszego. Wystarczy, że przekażesz mój numer 

telefonu osobie zainteresowanej prezentacją i zakupem 

Thermomixa. W naszym katalogu prezentów jest 

wiele fantastycznych produktów, które na pewno Cię 

zainteresują. I co najważniejsze, brak własnego TM6 

nie skreśla Twojej szansy na otrzymanie prezentu. 

Polecaj i zyskuj! A gdy już zobaczysz właściwości tego 

sprzętu, spróbujesz potraw, które można z jego pomocą 

wyczarować, to obstawiam, że i tak dołączysz do naszej 

Vorwerkowej rodziny :).



SPOTKAJMY SIĘ
Jeśli masz pytania 

dotyczące urządzenia 

Thermomix, 

z przyjemnością przyjadę 

do Ciebie do domu lub 

zorganizuję Thermowizję, czyli 

spotkanie on-line, aby podczas 

wspólnego gotowania rozwiać Twoje 

wątpliwości. Niezobowiązujące spotkanie 

to doskonała okazja, aby pokazać możliwości 

Thermomixa i udowodnić, że gotowanie z takim 

pomocnikiem może być naprawdę łatwe, szybkie 

i przyjemne.

Klaudia  
Czapkiewicz-Ziółek

http://www.niezleziolko.net.pl

790-395-737 

Klaudia Czapkiewicz-Ziółek / @Niezłe Ziółko

@niezleziolkoblog

Przedstawicielka handlowa Vorwerk Thermomix® na całą Polskę


