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TÌM HIỂU XEM TỎI ĐEN LÀ GÌ?
  

Tỏi đen được xem như là thần dược “Chữa bách bệnh”. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa thật
sự hiểu rõ được tỏi đen là gì? Nguồn gốc tỏi đen là từ đâu và tại sao nó được gọi là tỏi đen?

  

Ngay bây giờ chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này, Tỏi đen là quá trình lên men
từ tỏi tươi, bạn hãy xem hình ảnh về tỏi tươi từ lý sơn
  

  

  

Hình ảnh Tỏi Tươi từ Lý Sơn

  

Quá trình lên men trong điều kiện nhiệt độ từ 20 – 90 độ C, độ ẩm từ 50 – 100% từ 45 – 60 ngày
theo công nghệ của Nhật Bản, từ tỏi tươi thành tỏi đen, quá trình lên men này giúp Tỏi tươi có
thêm nhiều chất dinh dưỡng.

  

Tỏi đen là 1 thần dược được thiên nhiên ban tặng cho loài người, tỏi đen là sản phẩm rất phổ
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biến trong các bữa ăn của gia đình ở các nước như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật bản, Trung Quốc,
Singapore,… Còn ở Việt Nam cũng xuất hiện hơn 5 năm tuy nhiên vẫn còn ít người biết về Tỏi
đen.

  

  

Hình ảnh Tỏi đen sau khi lên men

  

Tỏi đen có rất nhiều công dụng, như chúng ta biết Tỏi tươi đã có nhiều chất miễn dịch giúp
phòng chóng các bệnh về cảm cúm, ung thư,….. và tăng cường sức khỏe

  

Tỏi đen là sản phẩm có chất dinh dưỡng cao hơn nhiều so với Tỏi tươi, đặc biệt đối với Tỏi cô
đơn chất dinh dưỡng càng cao hơn nữa, vì vậy Tỏi đen cô đơn là sản phẩm khá hiếm không
phải dễ mua.

  

Tỏi đen có công dụng điều bị bệnh ung thư, mỡ máu, bệnh tiểu đường, ổn định huyết áp, tăng
cường khả năng sinh lý cho vợ chồng, chữa hết bệnh tê tay ở phụ nữ sau khi sinh con,…. Xem
thêm tại đây

  

Vì vậy Tỏi đen  là món ăn không thể thiếu trong gia đình của bạn, bạn còn chờ gì nữa hãy gọi
ngay cho chúng tôi 0909 079 343 để được mua tỏi đen cô đơn
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http://toidenphuonganh.com/nhung-cong-dung-tac-dung-cua-toi-den
http://toidenphuonganh.com/
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Xem thêm

    
    -  cách sử dụng tỏi đen   
    -  Giá tỏi đen   
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http://toidenphuonganh.com/cach-su-dung-toi-den
http://toidenphuonganh.com/bang-gia-toi-den

