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Miért a hummusz?
A hummusz csicseriborsó, szezámpaszta,
olívaolaj és citrom egyedülálló keveréke.
ELŐÉTEL | FŐÉTEL | KÖRET | HIDEGEN ÉS MELEGEN IS FOGYASZTHATÓ
A Közel-Kelet konyhájának kincse.

› Gazdag rostforrás.
› Gyorsan eltelít, ezért kiváló társa lehet a súlycsökkentő diétáknak.
› A hummusz segít növelni a szervezet ellenállóképességét, megtisztítani a testet
és javítani az emésztést, valamint normalizálni a vércukor szintet.
› Kiváló hatása van izomépítés során és egyben harmonizálja az idegrendszert.
› Alkalmas táplálék vegetáriánusok, vegánok, kisgyermekek, várandós és szoptatós anyák,
valamint az idősebb korosztály számára is. Gluténmentes, így a gluténérzékenyek
is fogyaszthatják.

ilovehummus.cz

Hummus
Csicseriborsóból és szezámból készült ﬁnomság.
Univerzális termék: előétel, főétel, köret, mely hidegen és melegen is fogyasztható.
Teljesen természetes, hozzáadott tartósítószerek és vegyi anyagok nélkül.
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BIO Hummus – natúr
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Hummus – natúr

Hummus – karamellizált hagyma

150 g

Hummus – paradicsom bazsalikommal

150 g

Hummus – fekete olíva

Rólunk
Az élményekre specializálódunk.
Minden termékkel sokéves tapasztalatot
adunk át, megosztjuk a szenvedélyünket
és konyhai know-how-nkat. Tökéletesen
bízunk a természetben és ajándékaiban.
Szeretnénk Önöket bevezetni az autentikus ízek világába.
A szép kezdetek
2011-ben nagy szendéllyel fogtunk neki
álmunk megvalósításának. Egy jó kis humusszal kezdődött minden. A Közel-Keleten tett korábbi látogatásaink nyomán, az
izraeli hagyományok által elvarázsolva, az
ottani kultúra felfedezése és tipikus helyi
ételek végig kóstolása közben Štěpán fejében elkezdett megfogalmazódni az I love
hummus ötlete. A projektet tovább érlelte
az izraeli éttermekben eltöltött gyakornoki idő, az inspiráló találkozások és a szorgalmas tanulmányok, melyeket a gyártás
és marketing területén folytatott. Pár
hónappal később sikerült Csehországban
elindítani kis családi vállalkozásunkat.
Kezdetben a konyhánkat kizárólag a hummusz uralta - a csicseriborsó, szezámpaszta, plívaolaj és citrom egyedülálló
keveréke, a közel-keleti gasztronómia
kincse. Hónapokon át nap, mint nap ﬁnomítottuk a receptúrát. Ahogy a mondás
tartja: borostyánt sem találsz az utcán, le
kell ásni érte. Így mi is kutattuk a hagyományos receptúra szerinti összetevők legjobb
arányát, kizárólag természetes alapanyagokból, tartósítószer és egyéb felesleges
adalékok hozzáadása nélkül. Megkerestük
a legmegbízhatóbb beszállítókat, újra és
újra kóstoltunk, elemeztünk és kifejlesztettük a feldolgozás egyedülálló módját.
…míg olyan tökéletes minőségűre nem
csiszoltuk saját receptünket, amelyből nem
engedünk. Szeretettel és gondoskodással.
A csicseriborsóból készült termék végre
megfelelt a saját magas elvárásainknak,
ízlett az embereknek mind Izraelben, mind
Csehországban, majd végre belevágtunk
a forgalmazásába.
A felvirágzás a tetteknek köszönhetően
érkezik
Szorgos munka következett…de a siker
végül hatalmas volt! Rövid idő után már
nem volt elég Štěpán 84 éves nagymamája a csicseriborsós lábosok fölött (ő az
elejétől kezdve vigyázott rájuk), a csapat
lassan elkezdett bővülni. Ma már 15 fő
a létszám.

vegán
A felvirágzás a termékkínálatunban is
megmutatkozott: az első natúr hummusz
mellett elkészült a paradicsomos, karamellizált hagymás és fekete olívás hummusz
receptje is. Portfóliónkat tovább bővítettük
a koreai nemzeti kovászolt étellel, a Kimchivel, az élénkítő hatású Maté kivonattal és a
jotékony, ájurvédikus Samahan itallal. Kínálatunban szerepel Tahini is, vagyis a szezám
paszta, melynek mogyorós íze pótolhatatlan szerepet tölt be megannyi keleti ételben. Az élelmiszereken kívül kipróbálhatják
tőlünk a Srí Lanka-i fogkrémet, illetve az
ájurvédikus regeneráló SP Balzsamot. Ezek
mind olyan termékek, melyek útjaink során
valamiért felkeltették az érdeklődésünket,
vagy megízlettek és ezért szeretnénk őket
tovább adni, terjeszteni.
Termékeink több, mint 600 kiskereskedésbe jutottak el szerte Csehországban
és számos nagy üzletlánccal is sikeresen
működünk együtt (Tesco, Makro, GLOBUS, Ahold, stb.). Éttermeknek és cégeknek is szállítunk. Külföldieknek is.
Termékeink gyártása HACCP előírások
alapján történik és az International Food
Standards - Global Markets bizonyítvánnyal
is rendelkezünk. 2017-ben Průhonicéből
Všechlap u Divišova-ba költöztött a cég, ahol
a nagyobb területen teljesebben tudjuk
bővíteni terveinket és fejleszteni a víziónkat.
Egészséges test, boldog elme, tiszta élet
A mi ﬁlozóﬁánk nagyon egyszerű, a mottónk: „az vagy, amit megeszel“. Dédanyáink bölcsessége és a ma táplálkozási
szakembereinek sokat használt érvelése.
Sajnos (vagy szerencsére?) abszolút igaz.
Szeretnénk megadni az embereknek a lehetőséget arra, hogy jobban étkezzenek és
hogy ezáltal jobban, egyensúlyban érezzék
magukat. A lehetőséget, hogy jobban és
egyensúlyban érezzék magukat. És mindezt kizárólag minőségi, ízletes és teljes
értékű táplálékok kínálatával. Szeretnénk
továbbá terjeszteni az ismereteket a hulladék újrahasznosításáról, a minőségi víz
fontosságáról vagy a megújuló energiaforrások lehetőségéről. Mi saját magunk
komposztálunk, szelektálunk, saját forrásból használunk vizet a gyártáshoz és
a jövőben szívesen térnénk át napenergia
használatára.
Szeretettel és élvezettel főzünk, becsületes értékeket képviselünk és várjuk mivel
találkozunk utunk során és milyen új ízeket
tudunk Önöknek kínálni.

Gyártó és forgalmazó:
I love Hummus, s.r.o., Hlavní 49, 252 43 Průhonice, Cseh Köztársaság
IČ: 2425 3294, DIČ: CZ 2425 3294, ÁFA ﬁzetô
hummus@ilovehummus.cz | +420 721 935 443 | +420 608 883 402
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