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Link do produktu: https://sklep.biooliwa.pl/galka-muszkatolowa-mielona-szklana-fiolka-20-g-p-244.html

Gałka muszkatołowa
mielona - szklana
fiolka 20 g
Cena

11,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2 dni robocze

Kod EAN

3768116741347

Producent

Le Monde en Tube, Francja

Opis produktu
Gałka muszkatołowa mielona w szklanej fiolce 20 g
Wonna, o aromacie orzecha, lekko słodkawa, lekko pikantna, poprawia smak dań wytrawnych i deserów, podkreślając ich
ostrość.
Składniki:*
100 % gałka muszkatołowa
* może zawierać gluten, orzechy, soję, seler i sezam
Opis:
Muszkatołowiec korzenny, muszkatowiec, muszkat – gatunek drzewa z Wysp Banda (części Moluków zwanych Wyspami
Korzennymi, będących częścią Archipelagu Malajskiego. Jego nasiona – orzechy -znane są jako przyprawa gałka
muszkatołowa.
Uwaga!
Gałka muszkatołowa powinna być spożywana w małych ilościach z uwagi na jej działanie psychoaktywne i toksyczne. Gałka
muszkatołowa spożyta w ilości 5-15 g ma działanie psychoaktywne z powodu obecności mirystycyny. Duże ilości gałki
muszkatołowej, tj. 60 g (ok. 12 łyżeczek) i więcej, są niebezpieczne dla zdrowia i działają delirycznie, powodując: konwulsje,
palpitacje, nudności, odwodnienie i ogólne uczucie bólu, zaburzenia widzenia (halucynacje), stany lękowe czy stany silnego
oszołomienia.
Gałka muszkatołowa, od wieków uważana jest za jeden z najskuteczniejszych afrodyzjaków. Nazywa się ją przyprawą
kochanków.
Cechuje się smakiem słodkim, orzechowym, ciepłym, lekko pikantnym. Często wchodzi w skład marokańskiej mieszanki
przypraw „ras el hanout”.
Zastosowanie w kuchni:
Idealnie komponuje się z serowym sufletem, zapiekankami ziemniaczanymi, zasmażanym szpinakiem zamiast czosnku
nadając lekką pikatność, gotowanym kalafiorem, potrawami z ryb : krokietami rybnymi, sufletem z tuńczyka. Obowiązkowy
składnik sosów: Beszamel, białego sos i grzybowego. Aromatyzuje pieczenie, klopsiki, farsz mięsny do krokietów, pierogów,
legumin. Poprawia smak napojów: kompotów, grzanym winie, grzanym piwie, ponczu, gorącym mleku, gorącej czekoladzie.
Stosowana w deserach nadając słodkościom lekko pikantny smak: budyń klasyczny, budyń ryżowy, ciasto i krem waniliowy.
Opakowanie:

20 g

Przechowywać w chłodnym miejscu, suchym miejscu z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego.
Producent: Le Monde en Tube, Francja
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Kraj pochodzenia składników: rolnictwo spoza UE – Indonezj
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