
 

Musztarda oxymelowa zero waste

Nikita  

Polecane na: przetwory, przystawki i przekąski, sosy    

Kuchnia (region): arabska, polska

 

  Warto wiedzieć:

 

 5 min  1 porcja

 

  Składniki:

 

zioła i warzywa po oxymelu - 150 g

 

gorczyca biała i czarna - 350 g

 

jabłka po zrobieniu octu - 300-350

g

 

szara reneta pieczona (duża) - 1

szt.

 

sól - 1-2 łyżka

 

 

miód naturalny - 3 łyżka

 

pieprz - 1/2-3/4 łyżeczka

 

olej słonecznikowy - 1 łyżka

 

białe wino wytrawne do

namoczenia gorczycy - 100-150 ml

 

  Dodatkowe info:

 

Mója oxymel zawierał: świeży tymianek, szałwię, hyzop, geranium

liście, rozmaryn, majeranek, natkę pietruszki, liście laurowe świeże,

paprykę chilli, czosnek, chrzan, imbir świeży, kurkumę świeżą - sporo,

cynamon cejloński - laskę i goździki. Skład może być różny i wszystko

można dodać do musztardy. Składniki te dodają aromatu

i niepowtarzalnego smaku.

 

  Sposób przygotowania:

 

 KROK 1: Gorczycę przepłukać na sicie,

przełożyć do miski. Zalać białym winem

i odstawić na kilka godzin (można i na 1-2 dni).

Przygotować pozostałe składniki: jabłka po

zrobieniu octu odcedzić, pieczone jabłko

pozbawić gniazda nasiennego (skórkę zostawić)

oraz odciśnięte zioła i warzywa po zrobieniu

oxymelu https://gotujwstylueko.pl/przepisy/oxym

el-zwany-starozytnym-antybiotykiem

 KROK 2: Gorczycę włożyć do dobrego blendera

lub malaksera, zmiksować trochę. Dodać jabłka

i resztki po oxymelu, zmiksować. Dodać

przyprawy sól, pieprz, miód i olej. Zmiksować na

gładko. Doprawić ewentualnie do smaku.

Przełożyć do słoiczków.
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 KROK 3: Słoiczki oznaczyć. Przechowywać

w ciemnym miejscu. Używać jak każdej

musztardy. Musztarda domowa nie zawiera octu

spirytusowego tylko same naturalne składniki.

Mój oxymel zawsze zawiera dużo świeżej

kurkumy i nie używam już przy tej musztardzie

kurkumy w proszku. Jeżeli macie oxymel bez

kurkumy warto do musztardy dodać 1-1,5 łyżki

kurkumy w proszku. Musztarda jest pyszna

i zdrowa, z czasem dojrzewa i nabiera jeszcze

lepszego smaku (oczywiście jak nie zostanie

wcześniej zjedzona).
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