Pukka lanserar te med gurkmeja!
Den orangefärgade gurkmejan är en av våra mest kraftfulla kryddor.
Nu lanserar Pukka sitt första te med denna magiska ingrediens!

Gurkmeja har länge varit en viktig ingrediens i framförallt den Indiska matlagningen. Den bittra kryddan har genom
historien också använts som naturläkemedel framförallt tack vare det verksamma ämnet kurkumin som finns i roten.
Gurkmeja är idag en av dem mest studerade livsmedelsingredierna och listan över dess hälsobringande egenskaper
ökar dag för dag.
– Vi är glada över att kunna presentera det första brittiska tillverkade gurkmejateet. Gurkmeja är känt för sin vitalitet och genom vår Turmeric Gold är det nu enklare än någonsin att få din dagliga konsumtion av denna fantastiska
krydda, säger Sebastian Pole, örtmästare och en av Pukkas grundare.
Turmeric Gold innehåller bara ekologiska örter och kryddor av högsta kvalitet som är certifierade med Soil Association
och FairWild, vilket ger en garanti för att alla örter har växt vilt, skördats etiskt och bönderna har betalats rättvist för
sitt arbete. I Turmeric Gold hittar du den finaste blandningen av orange gurkmeja från Indien, gul citron från Sicilien
och gröna teblad från Kina. Tillsammans med kardemumma och lakritsrot får teet en ypperligt god smak, sprider
värme och ger kraft till kropp och själ.
Turmeric Gold kommer att vara tillgängligt hos hälsokostbutiker och utvalda dagligvaruhandlare i slutet av april och kostar ca 45 kr/st.

Därför ska du äta gurkmeja:
1 Är en av de starkaste antiinflammatoriska kryddorna som finns.
2 Har flera läkande egenskaper såsom symtomförbättring hos Alzheimerpatienter.
3 Minskar inflammationen på cellulär nivå.
4 Stärker och förbättrar matsmältningen.
5 Är renande för blodet.
6 Ökar ledernas flexibilitet och minskar svullnaden vid ledgångsreumatism.
7 Skyddar levern mot gifter och stödjer hälsosam leverfunktion.
Källa: Pukkaherbs.com

Save the date! Den 28 april kommer en av Pukkas grundare, Tim Westwell, till Stockholm för att berätta mer om
Pukkas sortiment med gurkmeja, både te och kosttillskott! Håll utkik, inbjudan till eventet kommer inom kort!

PSST! Du vet väl att du kan kan följa Pukka på sociala medier - för inspiration, nyheter och uppdateringar:
Instagram: @pukkasverige Facebook: ”pukkasverige” Hemsida: pukkaherbs.se

