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•  Według legendy korzenie tej potra-
wy sięgają aż do starożytnej Mezo-
potamii. Najstarszy przepis o znanej 
dziś recepturze, pojawił się jednak, 
dopiero w XV wieku w różnych regio-
nach Imperium Osmańskiego.

•  Hummus ma wyjątkowe wartości  
odżywcze. Jak każde danie z roślin 
strączkowych szybko zaspokaja głód. 
Stanowi więc znakomity dodatek  
do wszelkiego rodzaju diet  
odchudzających. 

•  Jest bogatym źródłem błonnika.

skarb ludzkości
Hummus

Potrawa kojarząca się z aromatem 
Bliskiego Wschodu, opowieściami 
pełnymi słońca i smaków sięgają-
cych daleko w głąb historii. Mie-
szanka ciecierzycy, pasty sezamo-
wej tahini, cytryny i oliwy z oliwek 
extra virgin. Ta wegańska, bez-
glutenowa, zrównoważona pod 
względem odżywczym orientalna 
specjalność zdobywa w ostatnich 
latach polskie stoły. I nie ma się 
czemu dziwić.

              Przygotowujemy 

                  smaczne potrawy
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•  Tradycyjnie hummus podawany jest 
z chlebem arabskim pita oraz falafelem. 
Można go ale śmiało podjadać jako zdro-
wą przekąske ze świeżymi warzywami, 
krakersami, lub tortilą, albo podawać jako 
pastę do kanapek.

•  Hummus jest smacznym dodatkiem do 
dań głównych, np. może być przystawką, 
sosem na pizzę, dodatkiem do słonego 
placka, dodatkiem do warzyw grillowa-
nych lub dań mięsnych. Wyśmienity jest 
również jako bezglutenowy składnik 
sosów.

•  Hummus można doprawić według wła-
snych upodobań wykorzystując np.: 
suszone pomidory, świeże zioła, chilli, 
itp. Krótko mówiąc, hummus to danie 
zbilansowane i uniwersalne, które po-
kochasz!
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•  Hummus pomaga wzmocnić odporność 
i  oczyścić organizm, poprawia tra-
wienie oraz reguluje poziom cukru we 
krwi.

•  Mieszkańcy Bliskiego Wschodzu wierzą, 
że humus ma właściwości afrodyzjakal-
ne, pozytywnie wpływa na budowę 
mięśni i harmonizuje układ nerwowy.

•  To znakomite danie dla wegetarian, we-
gan, małych dzieci, kobiet w ciąży, matek 
karmiących oraz dla osób starszych. 
Hummus jest daniem bezglutenowym, 
więc mogą go także  spożywać osoby na 
diecie bezglutenowej.

•  Nasz oryginalny humus przygotowu-
jemy w sposób tradycyjny wyłącznie 
ze składników roślinnych nie stosując 
chemii i konserwantów. Stopniowo 
wytworzyliśmy nowe, pyszne warianty 
smakowe, takie jak: hummus z czarnymi 
oliwkami, z karmelizowaną cebulką czy 
humus pomidorowy.

Składniki:
ciecierzyca, pasta sezamowa (tahini), oliwa z oliwek, sok z cytryny, sól 
morska, zioła i przyprawy
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Zaufaj
naturze poznaj

•  Najpopularniejszy przysmak naro-
dowy, goszczący codziennie na prawie 
wszystkich koreańskich stołach jako 
danie główne lub jako jego dodatek.

•  Fermentowane potrawy mają pozy-
tywny wpływ na nasze zdrowie. Po-
prawiają mikroflorę bakteryjną, wspo-
magają proces trawienia, wspierają 
odporność i system sercowo-naczy-
niowy.

•   Dzięki zawartości czosnku Kimchi jest 
bogate w antyoksydanty i ma niską 
wartość energetyczną.
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Kimchi - niezwykły koreański cud, 
fermentowany, pikantny a przede
wszystkim smaczny. O zaletach kiszo-
nych warzyw wiedziały już nasze bab-
cie. Wypróbuj właściwości zdrowotne
kiszonek w azjatyckim stylu.

ilovehummus.cz
hummus@ilovehummus.cz

Składniki:
Kapusta pekińska (66%), marchew, 
biała rzodkiew, pitna woda, cebula, 
szczypiorek, sos sojowy (pitna woda, 
nasiona soi, pszenica, sól spożywcza), 
czosnek, mąka ryżowa, imbir, chilli, 
słodka papryka, sól spożywcza.  
„Szczypta miłości i to wszystko”. 



Składniki:
Kolendra – nasiona, Imbir – korzeń, Czarny pieprz – ziarna, Pieprz długi – owocostan, Drzewo calum-
ba – szypułka, Premna herbacea – korzeń, Evolvulus alsinoides – cała roślina, Kminek rzymski – nasiona, 
Adhathoda vasica – korzeń, Kminek koptyjski – nasiona, Alpinia lekarska – kłącze, Solanum xanthocarpum 
– cała roślina, Lukrecja naga, Mollugo cerviana, Hedyotis corymbosa – cała roślina, Trzcina cukrowa 

•  Produkt składa się z 14 różnych ziół i przypraw, 
wśród których dominuje imbir, pieprz, kolendra, 
kminek i lukrecja. Kombinacja tych składników 
tworzy wyjątkowy koktajl, który leczy przeziębie-
nie i wzmacnia system odpornościowy.

•  Imbir zwarty w herbacie Samahan pomaga 
leczyć grypę, przeziębienie, kaszel, katar 
czy ból głowy. Ma pozytywny wpływ na układ 
oddechowy, pomaga uwolnić drogi oddechowe 
i działa rozgrzewająco. Samahan dzięki swym 
składnikom działa przeciwzapalnie, przynosi ulgę 
przy pojawieniu się symptomów przeziębienia 
(ból mięśni, stawów, dreszcze…).
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ajurwedyjski cud

Samahan instant nie wymaga żadnego go-
towania. Zawartość torebki należy rozpuść 
w kubku (ok. 250 ml) gorącej wody (nie 
wrzącej!). Dokładnie zamieszać i napój jest 
gotowy!

Nasza rada:
Weź go ze sobą do plecaka na wycieczki, za-
pakuj dzieciom na kolonie, zabierz do pracy, 
na spotkania lub do szkoły, miej go zawsze 
przy sobie jak zaczyna się sezon jesiennej 
pluchy. Wszędzie tam, gdzie potrzebujesz 
szybkiej pomocy.
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Prastara mieszanka ajurwedyjskich ziół i przy-
praw o właściwościach uzdrawiających, która 
rozgrzewa i leczy. Wyjątkowy napój ze Sri Lanki, 
wypróbowany przez stulecia, pomaga ludziom 
i dziś. Odkryj z nami dobroczynną moc przyrody!

Zaufaj
naturze poznaj



Dip do sałatek lub na grilla:
Do wybranej porcji tahini dodajemy wodę, 
ciągle mieszajac, tak aby uzyskać sos o gładkiej 
konsystencji. Następnie dodajemy sól, pieprz 
i kilka kropli soku z cytryny. Według upodobań 
można do dipu dodać również pastę miso, 
kminek rzymski, chilli, ocet jabłkowy, czosnek, 
miód lub świeże zioła sezonowe!

•  Pasta z ziaren sezamu jest nieodłączną częścią 
kuchni izraelskiej i libańskiej. Jest składni-
kiem najróżniejszych słonych past. Znakomicie 
smakuje z pieczywem, także jako uniwersalny 
dip do sałatek i mięs, z miodem i cytryną oraz 
jako dodatek do deserów.  

•  Składniki zawarte w tahini pomagają zapobie-
gać problemom ze skórą i wzrokiem, pozytyw-
nie wpływają na regenerację wątroby, błony 
śluzowej, wzmacniają włosy i paznokcie, po-
prawiają trawienie. Pasta tahini pomaga przy 
obniżonej odporności, niedokrwistości, ze-
spole napięcia przedmiesiączkowego, podnosi 
wytrzymałość i koncentrację.
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łagodna pasta sezamowa

Dla miłośników słodkości: 
Do pożądanej porcji pasty tahini dodajemy 
wodę. Mieszamy pomału, tak, aby powstał sos 
o gładkiej konsystencji. Dodajemy miód i do-
brej jakości kakao. Powstały dip można użyć 
do smarowania naleśników, polania świeżych 
owoców musli, smoothie czy jogurtu.
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Tahini to niezastąpiony i wysokoceniony 
sezamowy składnik kuchni Bliskiego i Dale-
kiego Wschodu, zawierający wiele substancji 
odżywczych. Łagodzi, podkreśla i odmienia 
smak potraw. Jego delikatny orzechowy 
smak łatwo wkomponuje się do dań słonych 
i słodkich. Stanowi znakomite urozmaicenie 
diety… musisz spróbować!

Zaufaj
naturze

poznaj
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