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Prečo Hummus?
Hummus je unikátna zmes cícera, sezamovej pasty, olivového oleja a citrónu.
PREDJEDLO | HLAVNÝ CHOD | PRÍLOHA | ZA STUDENA AJ ZA TEPLA
Poklad gastronómie Blízkeho východu.
› Je bohatým zdrojom vlákniny.
› Hummus vyniká výnimočnými výživovými hodnotami. A ako každé strukovinové jedlo, aj hummus
dokáže rýchlo zasýtiť, je teda výborným spoločníkom pri redukčných diétach.
› Hummus pomáha zvyšovať obranyschopnosť organizmu, prečistiť telo a zlepšiť trávenie,
normalizuje hladinu cukru v krvi.
› Má vynikajúci účinok pri budovaní svalstva a zároveň harmonizuje nervovú sústavu.
› Je vhodným pokrmom pre vegetariánov, vegánov, malé deti, tehotné aj dojčiace ženy a seniorov.
Zároveň neobsahuje lepok, vychutnať si ho teda môžu aj osoby s neznášanlivosťou lepku.

ilovehummus.cz

Hummus
Cícerovo-sezamová pochúťka.
Univerzálny produkt: predjedlo, hlavný chod, príloha, za studena aj za tepla.
Čisto prírodný, bez pridaných konzervantov a chémie.

150 g
500 g
3 kg

NAŠA A
B
V ÝRO

BIO Hummus originál

150 g

150 g
500 g
3 kg

Hummus originál

Hummus – karamelizovaná cibuľka

150 g

Hummus – paradajky

150 g

Hummus – čierne olivy

Niečo o nás
Špecializujeme sa na zážitky
Každým produktom odovzdávame dlhoročné skúsenosti, delíme sa o svoje vášnivé
kulinárske know-how. Plne dôverujeme
prírode a jej darom. Aj vás chceme vtiahnuť do sveta autentických chutí.
Krásne začiatky
So zápalom sme sa v roku 2011 pustili
do plnenia vlastného sna. A začalo to
(poriadnym!) hummusom. Po predošlých
niekoľkých návštevách blízkeho orientu,
po prepadnutí kúzlu izraelských tradícií pri
poznávaní tunajšej kultúry a pri koštování
typických pokrmov sa začala v Štěpanovej
hlave rodiť myšlienka I love hummus. Projekt dozrieval vďaka stážam v izraelských
reštauráciách, inšpiratívnym stretnutiam
a snaživému štúdiu výroby a marketingu.
O pár mesiacov neskôr sa nám podarilo
založiť v Čechách malú rodinnú ﬁrmu.
Najskôr bol v našej kuchyni jediným vládcom práve onen hummus. Unikátna zmes
cícera, sezamovej pasty, olivového oleja
a citrónu. Poklad gastronómie Blízkeho východu. Niekoľko mesiacov sme dennodenne ladili receptúru – ako sa hovorí, jantár
tiež nenájdete na ulici, musíte sa k nemu
prekopať. A tak sme aj my vychytávali tie
najlepšie pomery ingrediencií na základe
tradičných postupov, len z prírodných surovín, bez pridávania konzervantov a iných
zbytočností. Zháňali sme najspoľahlivejších
dodávateľov, robili sme senzorické testy
a vyvíjali sme unikátnu technológiu spracovania… Až sme si vybrúsili vlastný recept
do kvality, na ktorú nedáme dopustiť.
S láskou a starostlivosťou. Cícerový produkt konečne spĺňal naše vlastné vysoké
očakávania, chutil ľuďom ako v Izraeli, tak
aj v Čechách a my sme sa konečne pustili
do jeho distribúcie.
Rozkvet prichádza vďaka skutkom
Rozkvet prichádza vďaka skutkom
Mravčej práci… ale úspech bol nakoniec
obrovský! Po krátkom čase už pri hrncoch
vareného cíceru nestačila iba Štěpánova
84-ročná babička (ktorá nad cícerom bdela
od začiatku), tím sa postupne začal rozširovať. Dnes je nás 15.

vegan
šimi rukami stvoril recept paradajkového
hummusu, hummusu s karamelizovanou
cibuľkou alebo s čiernymi olivami (ten je
obzvlášť „epes rádes“!). Portfólio sme
rozšírili o národné fermentované kórejské
jedlo Kimchi, o nakopávací Maté Extrakt
alebo o ajurvédsky blahodarný nápoj Samahan. Ponúkame tiež Tahini, onú slávnu
sezamovú pastu, ktorej jemne oriešková
chuť zohráva nezameniteľnú úlohu v mnohých orientálnych pokrmoch. Okrem potravín od nás môžete skúsiť aj zubnú pastu
zo slnečnej Srí Lanky alebo ajurvédsky
regeneračný balzam SP Balm. Všetko sú to
produkty, ktoré nás na cestách niečím upútali a zaujali, ktoré nám zachutili a ktoré by
sme práve preto radi šírili ďalej.
Výrobky sa dostali do viac ako 600 maloobchodov po celej republike a spoluprácu sme nadviazali aj s niekoľkými veľkými reťazcami (Tesco, Makro, Globus,
Ahold…). Dodávame ich do reštaurácií či
ﬁriem. Aj zahraničných.
Výroba našich produktov sa riadi Európskym štandardom HACCP a prešli sme
certiﬁkáciou International food standards
– Global Markets. V roku 2017 sme sa
presťahovali z Prúhonic do Všechlapy u Divišova - väčšie priestory nám umožnili viac
rozšíriť plány a rozvíjať naše vízie.
Zdravé telo, radostná myseľ, čistý život
Naša ﬁlozoﬁa je veľmi jednoduchá, riadime
sa heslom „ste to, čo jete“. Dávna múdrosť
našich prababičiek aj veľmi často používaný
argument výživových odborníkov. Bohužiaľ
(alebo vďakabohu?) je absolútne pravdivý.
Chceme ľuďom poskytnúť možnosť jesť
lepšie a cítiť sa lepšie. Možnosť cítiť sa
dobre a byť v rovnováhe. Len na základe
ponuky kvalitných, chutných a plnohodnotných výrobkov. Radi by sme tiež rozšírili
povedomie o recyklovateľnosti odpadov,
o dôležitosti kvalitnej vody alebo o možnosti obnoviteľných zdrojov. Sami kompostujeme, triedime, používame na výrobu
vodu z vlastného zdroja a v budúcnosti by
sme radi prešli na solárnu elektrinu.
Varíme s láskou a nadšením, zastávame
poctivé hodnoty a tešíme sa, čo ďalej nám
príde do cesty a aké nové chute vám budeme môcť ponúknuť…

Rozkvet zaznamenala aj naša ponuka:
okrem originálneho hummusu sa pod na-

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