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Link do produktu: https://sklep.wilanow-palac.pl/box-wiosenny-p-599.html

Box Wiosenny
Cena

99,00 zł

Numer katalogowy

W 1142 KOD1287

Opis produktu
Zestaw prezentowy
„Podaruj smak baroku – Wiosna”

Polecamy zestaw wyjątkowych produktów inspirowanych przepisami ze
staropolskich książek kucharskich! Przetwory i wypieki wykonane przez
mistrzów historycznej rekonstrukcji kulinarnej Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie idealnie sprawdzą się jako wykwintny dodatek do
świątecznego śniadania lub oryginalny prezent.
W skład zestawu wchodzą:
Chrzan z migdałami
Połączenie nieoczywiste i zaskakujące.
W XVII wieku znany i ceniony dodatek
do ryb w formie przetartego przez sito
musu. Wyrazisty i ostry chrzan z ziemistą
nutą palonych migdałów smakuje nieco
orientalnie. Może być doskonałym dodatkiem
do pieczonych i wędzonych mięs, kiełbas, jak
również pasztetów z soczewicy.
Ciastka jałowcowe
Wyjątkowy smak i konsystencja „piany
z białek” pieczonej z dodatkiem mąki
migdałowej, żurawiny, rodzynek oraz
naturalnego proszku z jagód jałowcowych.
Orzechy w miodzie
Aromat lasu wydobyty z ziaren jałowca
i wawrzynu oraz doskonały wilanowski miód
w połączeniu z orzechami to wspaniałe
dopełnienie deserów i ciast. Warto spróbować
z domowym keksem.
Konfitura z marchwi
Marchew gotowana z dodatkiem przypraw
korzennych: cynamonu, kardamonu i gałki
muszkatołowej. Przetarta przez sito o bardzo
drobnych okach zyskuje muślinową, puszystą
konsystencję, która będzie idealnie współgrać
z pieczoną rybą lub warzywami.
Pasternak domowy
Pochodząca z 1534 roku receptura na danie
z niesłusznie zapomnianego i niedocenianego
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warzywa. Kremowy, słodko-maślany smak
pieczonego pasternaku uzupełniają orzechy
pinii, imbir i cynamon. Dawniej uważano, że
pasternak poprawia kondycję, dziś natomiast
wiemy, że jest znakomitym dodatkiem do
pieczeni, chrupkiego jarmużu lub po
prostu – do pieczywa.
Oprócz barokowych przysmaków
w pudełku znajdują się:
Siemię lniane na kiełki
Kiełkujące nasiona to kwintesencja wiosny,
a nasiona lnu mają niezwykłe właściwości
prozdrowotne, ponadto wspierają trawienie
i nadają wspaniały smak potrawom. Mogą też
stanowić dekorację świątecznego stołu.
Kod rabatowy na pamiątki i książki wydane
przez muzeum – 30%
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