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egy csipet szeretettel

Hummus
az emberiség
kincse

A táplálék, amely magában
hordozza a Közép-Kelet illatát,
a napfénnyel átszőtt történeteket
és a történelmet átjáró ízeket.
Csicseriborsó, szezámmag
paszta (tahini), citrom és szűz
olívaolaj keveréke. Ez a vegán,
gluténmentes és tápanyagokban
gazdag keleti specialitás
meghóodította hazánkat is.
Nem csoda!

• Gyökerei a legenda szerint

egészen Mezopotámiáig nyúlnak
vissza, azonban a mai formájában
ismert legrégebbi recept csak a XV.
században volt feljegyezve, az Oszmán
birodalomban.
hummus@ilovehummus.cz

• A hummusz kiemelkedő

tápértékekkel rendelkezik és mint
minden hüvelyes étel, gyorsan eltelít,
így kiváló társa lehet a súlycsökkentő
diétáknak.

• Gazdag rostforrás.
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Összetétel

főtt csicseriborsó (55%), szezámpaszta (tahini), ivóvíz, citromlé, extra szűz
olívaolaj, étkezési tengeri só, fűszerek. „Egy csipet szeretet, csak ennyi kell“.

• A hummusz elősegíti a szervezet

ellenállóképességének növelését,
megtisztítani a testet és javítani az
emésztést, valamint normalizálni
a vércukor szintet.

• A Közel-Keleten afrodiziákumnak is

tartják, kiváló hatása van izomépítés
során, egyensúlyba hozza az
idegrendszert.

• Alkalmas vegetáriánusok,

vegánok, kisgyermekek,
várandós és szoptatós anyák,
valamint az idősebb korosztály
számára is. Gluténmentes,
így a gluténérzékenyek is
fogyaszthatják.

• A Natúr hummuszt hagyományos

eljárással készítjük, tisztán növényi
alapanyagokból, vegyi tartósítószerek
nélkül. Idővel bevezettünk egyéb
kiváló variációkat is – a fekete
olívás, karamellizált hagymás és
paradicsomos hummuszt.

ilovehummus.cz

• A hummuszt hagyományosan arab

kenyérrel – pittával – és falafellel
tálalják, így Ön se habozzon ezeket
beszerezni az egészséges tízóraijához
(vagy fogyassza csak friss zöldségekkel,
krékerrel, tortillával vagy szendvicsben
kenyérfeltétként).

• Ízletes kiegészítője lehet

főétkezéseknek is (pl. mint előétel,
pizza- vagy quiche alapjaként, grillezett
húsok vagy zöldségek kísérőjeként
vagy mint gluténmentes szószok
hozzávalója).

• Kedve és lehetősége szerint

ízesítheti a hummuszt kedvenc
hozzávalójával (szárított paradicsom,
friss fűszernövény, chilli, stb.). Egész
egyszerűen ez egy olyan univerzális
és kiegyensúlyozott ﬁnomság,
amelybe egyből beleszeret!

hummus@ilovehummus.cz
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Ismerje meg!

Kimchi, a koreai csoda. Erjesztett, pikáns
és nem utolsó sorban ízletes. A kovászolt
zöldség erejéről már a nagymamáink is
tudtak, próbálja ki most jótékony hatását
ázsiai kivitelben is!

• A koreaiak legnépszerűbb nemzeti
finomsága, amely nap mint nap
megtalálható tányérjukon – hol
önmagában, hol köretként.

• Az erjesztett készítmények

jótékonyan befolyásolják az
egészségünket. Javítják a bél
mikroflórájának egyensúlyát,
elősegítik az emésztést, erősítik
az immunrendszert, támogatják
a szív- és érrendszert.

• A fokhagymának köszönhetően
antioxidáns hatású, alacsony
energiatartalommal.

hummus@ilovehummus.cz

• Így készül: a hozzávalókat

összekeverik, majd megszórják
fűszerrel (chilli pasztával) és néhány
napig hagyják erjedni. Az eredmény:
egy pikáns, ropogós kovászolt saláta
tele jótékony probiotikummal.

Összetétel
kínai kel (66%), sárgarépa, fehér retek,
ivóvíz, hagyma, újhagyma, szójaszósz
(ivóvíz, szójabab, liszt, étkezési só),
fokhagyma, rizsliszt, gyömbér, chilli, édes
paprika, étkezési só. „Egy csipet szeretet,
csak ennyi kell.“
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Ismerje meg!

az ájurvédikus csoda
Ősi gyógyító keverék ájurvédikus
gyógynövényekből és fűszerekből, amely nem csak
felmelegíti, de meg is gyógyítja Önt. Az egyedülálló,
évszázadok óta bevált Srí Lanka-i ital a modern kori
ember bajainak segítségére is lehet. Fedezze fel
velünk a természet jótékony erejét!
• A készítmény 14 gyógynövényt és fűszernövényt
tartalmaz, melyek közül a gyömbér, bors, koriander,
kömény és édesgyökér találhatók a legnagyobb
arányban. Ezen összetevők kombinációja egyedülálló
koktélt alkot, mely elsősorban megfázás ellen és
az immunrendszer megerősítésére van jótékony
hatással.
• A gyömbérnek köszönhetően a tea nagyon
hatásos influenza, megfázás, köhögés, nátha vagy
fejfájás során, pozitívan hat a légzőszervekre és
felszabadítja a légutakat. Az egész testet átmelegíti.
Összetételének köszönhetően gyulladáscsökkentő
hatású, megkönnyebbülést hoz betegség esetén és
segít enyhíteni a megfázás tüneteit (izom- és ízületi
fájdalom, hidegrázás, stb).

Az Instant Samahan elkészítéséhez
nincs szükség hosszú főzésre. Egy tasak
tartalmát oldja fel kb. 250 ml forró (nem
forrásban lévő!) vízben. Alaposan keverje
el és az ital készen van.
Javaslat: Vigye magával a hátizsákjába
hosszú túrákra, csomagoljon belőle
gyermekeinek táborozáshoz, saját
magának a munkájába, tárgyalásra,
iskolába vagy amikor kezdődik az őszi
esős időszak. Egyszerűen bárhová,
ahol szüksége lehet egy kis simogató
segítségre.

Összetevők
koriander mag, gyömbér gyökér, fekete bors termés, hosszúbors termés, calumba fa szára,
Premna herbacea gyökér, Evolvulus alsinoides teljes növény, római köménymag, Adhathoda
vasica gyökér, kopt kömény, orvosi Alpinia gyökértörzs, Solanum xanthocarpum teljes növény,
édesgyökér, Mollugo cerviana, Hedyotis corymbosa teljes növény, cukornád
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a természetnek Ismerje meg!
ízletes szezámmag paszta

Tahini, a Közel- és Távol-Kelet konyhájának
nélkülözhetetlen és értékes szereplője, amely
rengeteg hasznos anyagot rejt magában.
Lágyít, kiemel, különlegessé tesz. Lágy
mogyorós íze a sós és édes finomságokhoz is
illik, így könnyen színesítheti vele étrendjét...
Ezt meg kell kóstolnia!

• A szezámmagból készült paszta

elengedhetetlen része az izraeli és libanoni
konyhának, ahol előszeretettel használják
sós krémek készítéséhez. Önmagában
is fogyasztható pékáruval, alkalmas
mint univerzális öntet salátákhoz vagy
húsételekhez, kiváló mézzel vagy citrommal
vagy desszertek hozzávalójaként.

• Ö sszetételének köszönhetően hozzájárul

a szem- és bőrproblémák megelőzéséhez,
segít regenerálni a májat, nyálkahártyát,
hajat és körmöket, elősegíti az
anyagcserét, hasznos az immunrendszer
meggyengülésekor, vérszegénységnél,
premenstruációs szindrómák esetén,
támogatja a kitartást és összpontosítást.

• A mi tahinink hagyományos eljárással készül,

tartósítószer, vegyi anyagok és hozzáadott só
nélkül.
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Az édes íz kedvelőinek:
A kívánt tahini mennyiséghez apránként
annyi vizet keverünk, hogy sima, lágy
állagot kapjunk. Ezután elég hozzáadni
a mézet vagy minőségi kakaót ízlése
szerint. Használhatja palacsintához, friss
gyümölcshöz, müzlibe, smoothieba,
joghurtba.
Öntetek salátákhoz vagy grill ételekhez:
A kívánt tahini mennyiséghez apránként
annyi vizet keverünk, hogy sima, lágy
állagot kapjunk. Fokozatosan adunk hozzá
sót, borsot és egy pár csepp citromlevet.
Ízlése szerint próbálja ki miso pasztával,
római köménnyel, chillivel, almaecettel,
fokhagymával, mézzel vagy friss szezonális
fűszernövényekkel.
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