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Korejské národní jídlo připravené z nakládané 
a fermentované (kvašené) zeleniny a dalších 
ingrediencí. Je považováno za jeden z nej-
zdravějších pokrmů na světě. Podává se jako 
příloha či jako součást jídla.

Kimchi 300 g
  3 kg

Hummus karamelizovaná cibulka

vegetariánské

150 g
500 g

3 kg

150 g

150 g 150 g

Hummus černé olivyHummus rajčata

Cizrnovo-sezamová pochoutka. Univerzální produkt: předkrm, hlavní chod, příloha, 
za studena i tepla. Čistě přírodní, bez přidaných konzervantů a chemie.

Hummus

ilovehummus.cz

Hummus original



Instantní bylinný nápoj 
ze Srí Lanky podle ájurvéd-
ské  receptury. V Asii a USA 
jasná volba při chřipce 
a nachlazení.

100% sezamová pasta. Kosher certifi kát.
Vhodné pro slanou i sladkou kuchyni, jako 
alternativa k majonéze, samostatně nebo jako 
dressing či sladký desert.

454 g
  3 kg
18 kg

Samahan
Tahini

Link
Sudantha
Zubní pasta podle ájurvédské receptury bez fl uoridu. Zmírňuje bolest, 
přecitlivělost zubů a zpevňuje dásně. Jemná chuť oblíbená i u dětí.

ské  receptury. V Asii a USA 
jasná volba při chřipce 
a nachlazení.

  10 ks
  25 ks
100 ks

80 g
120 g

Yerba Maté
Instantní nápoj, který osvěží vaše tělo i duši. Podává 
se teplé i studené, dá se přidávat i do dalších nápojů. 
Vhodný pro každého, kdo se chce zdravě nakopnout :)

  7 g
50 g

Samahan 
SP Balm
Unikátní balzám podle ájurvédské receptury. 
Síla čtyř A: antibakteriální, antivirový, astrin-
gentní a antiseptický účinek.

10 ks
30 ks



Výrobce a dodavatel: 
I love Hummus, s.r.o., Hlavní 49, 252 43 Průhonice, Česká republika
IČ: 2425 3294, DIČ: CZ 2425 3294, Plátce DPH
hummus@ilovehummus.cz | +420 721 935 443 | +420 608 883 402

Specializujeme se na prožitky. Kaž-
dým produktem předáváme dlouhole-
té zkušenosti, dělíme se o své vášnivé 
kulinářské know-how. Plně důvěřuje-
me přírodě a jejím darům. A chceme 
vás vtáhnout do světa autentických 
chutí.

Krásné začátky
Se zápalem jsme se v roce 2011 pustili 
do plnění vlastního snu. A začalo to 
(pořádným!) hummusem. Po přede-
šlých několika návštěvách blízkého 
orientu, po propadnutí kouzlům
izraelských tradic se při poznávání 
zdejší kultury a při koštování typických 
pokrmů začala ve Štěpánově hlavě 
rodit myšlenka I love hummus. Projekt 
uzrával díky stážím v izraelských
restauracích, inspirativním setkáním 
a pilnému studiu výroby a marketingu. 
O pár měsíců později se podařilo v Če-
chách založit malou rodinnou fi rmu.

Zprvu byl v naší kuchyni jediným vlád-
cem právě onen hummus. Unikátní 
směs cizrny, sezamové pasty, olivové-
ho oleje a citronu. Poklad gastronomie 
blízkého východu. Několik měsíců jsme 
dennodenně ladili recepturu – jak se 
říká, jantar taky nenajdete na ulici, 
musíte se k němu prokopat. 
A tak i my vychytávali ty nejlepší po-
měry ingrediencí na základě tradičních 
postupů, jen z přírodních surovin, bez 
přidávání konzervantů a jiných zbyteč-
ností. Sháněli jsme ty nejspolehlivější 
dodavatele, dělali senzorické testy 
a vyvíjeli unikátní technologie zpra-
cování… Až jsme vybrousili vlastní 
recept do kvality, na kterou nedáme 
dopustit. S láskou a péčí. Cizrnový 
produkt konečně splňoval naše vlastní 
vysoká očekávání, chutnal lidem jak 
v Izraeli, tak v Čechách a my se koneč-
ně pustili do jeho distribuce.

Rozkvět přichází díky skutkům
Mravenčí práce… ale úspěch byl na-

kosher

bez
chemie

bez
lepku

bez
laktózy

vegankonec obrovský! Po krátkém čase již 
u hrnců vařené cizrny nestačila pouze 
Štěpánova 84letá babička (která nad 
cizrnou bděla od začátku), tým se po-
stupně začal rozšiřovat. Dnes je nás 15.

Rozkvět zaznamenala i naše nabídka: 
kromě originálního hummusu se pod 
našima rukama stvořil recept rajča-
tového hummusu, hummusu s kara-
melizovanou cibulkou nebo s černými 
olivami (ten je obzvlášť epes rádes!). 
Výrobky se dostaly do více jak 600 
maloobchodů po celé republice 
a spolupráci jsme navázali i s několika 
velkými řetězci (Tesco, Makro, Globus, 
Ahold…). Dodáváme je do restaurací 
či fi rem. I zahraničních.

Výroba našich produktů se řídí Evrop-
ským standardem HACCP a certifi kací 
International food standards – Global 
Markets. V roce 2017 jsme se přestě-
hovali z Průhonic do Všechlap u Divišo-
va – větší prostory nám umožnily plněji 
rozšířit plány a rozvíjet naše vize.

Zdravé tělo, radostná mysl, čistý život
Naše fi lozofi e je velmi jednoduchá, 
řídíme se heslem „jste to, co jíte”. Dáv-
né moudro našich prababiček i velmi 
užívaný argument výživových odborní-
ků. Bohužel (nebo bohudík?) naprosto 
pravdivé. Chceme lidem poskytnout 
možnost jíst lépe a cítit se lépe. Mož-
nost cítit se dobře a v rovnováze. Jen 
na základě nabídky kvalitních, chut-
ných a plnohodnotných výrobků. Rádi 
bychom také rozšířili povědomí 
o recyklovatelnosti odpadů, o důle-
žitosti kvalitní vody nebo o možnosti 
obnovitelných zdrojů. Sami kompostu-
jeme, třídíme, užíváme k výrobě vodu 
z vlastního zdroje a v budoucnu by-
chom rádi přešli na solární elektřinu.
Vaříme s láskou a nadšením, zastává-
me poctivé hodnoty a těšíme se, co dál 
nám přijde do cesty a jaké nové chutě 
budeme moci nabídnout…

Něco o nás


