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•  Korene tohto pokrmu siahajú
podľa legendy až do Mezopotámie.
Najstarší recept v podobe, ktorú
poznáme dnes, bol zaznamenaný
až v 15. storočí v rôznych regiónoch
Osmanskej ríše.

•  Hummus vyniká výnimočnými výživo-
vými hodnotami. A ako každé struko-
vinové jedlo, aj hummus dokáže rýchlo
zasýtiť, je teda výborným spoločníkom
pri redukčných diétach.

•  Je bohatým zdrojom vlákniny.

poklad ľudstva
Hummus

Pokrm, ktorý v sebe nesie vône 
Stredného východu, príbehy 
nasiaknuté slnkom a chute idúce 
naprieč históriou. Zmes cíceru, 
sezamovej pasty tahini, citrónu 
a panenského olivového oleja. 
Táto vegánska, bezlepková a nut-
rične vyvážená orientálna špecia-
lita dobyla v posledných rokoch 
aj tuzemské gastronomické vody. 
Niet divu!

       Varíme 

              dobré jedlo
so štipkou lásky



SALES MANAGER:
Zdeňka Aubrechtová – zdenka.aubrechtova@ilovehummus.cz | +420 608 883 402

•  Hummus sa tradične podáva s arabským 
chlebom Pitta a s falafelom, neváhajte
ho teda zaradiť do vašej zdravej desiaty 
(len tak s čerstvou zeleninou, krekrami, 
do tortilly alebo do sendviča).

•  Je tiež chutným priateľom pri hlavných 
jedlách (ako predjedlo, ako základ
do Vašej pizze alebo slaného koláča,
ako príloha ku grilovaným zeleninovým
či mäsovým jedlám alebo ako bezlepko-
vá prísada do omáčok).

•  Podľa nálady a príležitosti si recept 
môžete dochutiť vlastnými obľúbenými 
ingredienciami (sušené paradajky, čerstvé 
bylinky, čili...). Je to skrátka vyvážená
a univerzálna pochúťka, ktorú
si zamilujete!
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•  Hummus pomáha zvyšovať obra-
nyschopnosť organizmu, prečistiť telo 
a zlepšiť trávenie, normalizuje hladinu 
cukru v krvi.

•  Na Blízkom východe veria v jeho afrodizi-
akálne účinky, má vynikajúci účinok pri 
budovaní svalstva a zároveň harmoni-
zuje nervovú sústavu.

•  Je vhodným pokrmom pre vegetari-
ánov, vegánov, malé deti, tehotné aj 
dojčiace ženy a seniorov. Zároveň neob-
sahuje lepok, vychutnať si ho teda môžu 
aj osoby s neznášanlivosťou lepku.

•  Originálny hummus pripravujeme 
tradičným spôsobom, z čisto rastlin-
ných surovín a bez chemických konzer-
vantov. Časom sme pripravili aj ďalšie 
vynikajúce variácie - hummus s čiernymi 
olivami, s karamelizovanou cibuľkou
alebo hummus paradajkový.

Zloženie
cícer, sezamová pasta (tahini), citrónová šťava, ex. panenský olivový olej, 
jedlá morská soľ, korenie.
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Dôverujte
prírode spoznajte

•  Najpopulárnejšia národná pochutina 
zdobiaca každodenne takmer všetky 
kórejské taniere, a to buď samostatne 
alebo aj ako príloha k hlavnému jedlu.

•  Fermentované produkty priaznivo 
ovplyvňujú naše zdravie. Zlepšujú rov-
nováhu črevnej mikroflóry, napomáha-
jú tráveniu, posilňujú imunitu, podpo-
rujú kardiovaskulárny systém.

•  Vďaka cesnaku sú antioxidačné  
s nízkou energetickou hodnotou.
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Kimchi je mimoriadny kórejský zázrak. 
Fermentovaný, pikantný a v neposled-
nom rade chutný. O sile kvasenej zele-
niny vedeli už naše babičky, vyskúšajte 
teraz toto blahodarné pôsobenie v ázij-
skom podaní!

ilovehummus.cz
hummus@ilovehummus.cz

Zloženie: 
Čínska kapusta (66%), mrkva, biela reďkovka, 
pitná voda, cibuľa, jarná cibuľka, sójová omáč-
ka (pitná voda, sójové bôby, pšenica, jedlá soľ), 
cesnak, ryžová múka, zázvor, čili, sladká papri-
ka, jedlá soľ. „Štipka lásky a nič iné“.

•  Všetky tieto ingrediencie sa naložia, 
zasypú korením (pastou z čili) a ne-
chajú sa niekoľko dní fermentovať. 
Výsledkom je potom chrumkavý 
kvasený pikantný šalát, plný blaho-
darných probiotík.



Zloženie:
Koriander - semená, Zázvor - koreň, Čierne korenie - plod, Dlhé korenie - plod, Drevo calumba - stonka, 
Premna herbacea - koreň, Evolvulus alsinoides - celá rastlina, Rímska rasca - semeno, Adhathoda vasi-
ca - koreň, Rasca koptská - semeno , Alpinia lekárska - podzemok, Solanum xanthocarpum - celá rastlina, 
Sladké drievko, Mollugo cerviana, Hedyotis corymbosa - celá rastlina, Cukrová trstina

•  Prípravok obsahuje 14 rôznych bylín a korenín, 
medzi ktorými prevláda zázvor, korenie, korian-
der, rasca a sladké drievko. Kombinácia týchto 
zložiek vytvára jedinečný kokteil účinný predo-
všetkým proti nachladnutiu a na posilnenie 
imunitného systému.

•  Vďaka zázvoru pôsobí čaj priaznivo pri chríp-
ke, prechladnutí, kašli, nádche či bolestiach 
hlavy, kladne ovplyvňuje respiračný systém 
a uvoľňuje dýchacie cesty. Prehrieva celé 
telo. Svojím zložením pomáha pôsobiť protizá-
palovo, prináša úľavu pri chorobe a pomáha pri 
sprievodných symptómoch nachladnutia (boles-
ti svalov, kĺbov, zimnici...). 
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ájurvédsky zázrak

Návod na prípravu: 
Instantný Samahan si nevyžaduje žiadne 
dlhé varenie. Obsah jedného vrecka roz-
pustite v hrnčeku (cca 250 ml) horúcej vody 
(pozor, nie vriacej!). Dôkladne premiešajte 
a nápoj je pripravený!

Náš tip: 
Vezmite si ho do batohu aj na dlhé túry, 
zabaľte ho deťom do tábora, sebe do práce, 
na rokovania alebo do školy, akonáhle začne 
jesenný dážď so snehom. Proste všade tam, 
kde potrebujete pomoc.
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Prastará liečivá zmes z ajurvédskych bylín 
a korenín, ktorá vás zahreje a uzdraví. Tento 
stáročiami preverený, unikátny srílanský nápoj 
prichádza ako pomoc aj pre človeka modernej 
doby. Objavte s nami blahodarnú silu prírody!

Dôverujte
prírode spoznajte



Dipy do šalátov či na grilovačku:
Do požadovaného množstva tahini poma-
ly prilejeme vodu, aby nám  vznikla hladká 
konzistencia. Postupne pridáme soľ, korenie 
a pokvapkáme citrónovou šťavou. Podľa pre-
ferencií skúste variácie s miso pastou, rímskou 
rascou, čili, jablčným octom, cesnakom, me-
dom alebo čerstvými sezónnymi bylinkami! 

•  Pasta zo sezamových semienok je neodde-
liteľnou súčasťou kuchyne Izraela a Libano-
nu, kde sa s obľubou pridáva do najrôznejších 
slaných nátierok. Je skvelá na pečive, hodí 
sa ako univerzálny dip do šalátu či k mäsu, 
vyniká s medom a citrónom alebo ako prísa-
da do dezertov.

•  Vďaka svojmu zloženiu prispieva k pre-
vencii kožných aj očných ťažkostí, pomáha 
regenerovať pečeň, sliznicu, vlasy a nech-
ty, zlepšuje látkovú výmenu, je vhodná pri 
zníženej imunite, chudokrvnosti, predmen-
štruačnom syndróme, podporuje vytrvalosť 
a sústredenie. 

•  Naša tahini je vyrobená tradičným spôso-
bom, bez konzervantov, chémie a pridanej 
soli.
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lahodná sezamová pasta

Pre milovníkov sladkého:  
Do požadovaného množstva tahini poma-
ly prilejeme vodu, aby nám vznikla hladká 
konzistencia. Potom už len stačí pridať med 
a kvalitné kakao podľa vašej chuti. Využijete 
ju na lievance, na čerstvé ovocie, do müsli, 
smoothie, jogurtu... 
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Tahini je nenahraditeľný a drahocenný seza-
mový aktér v kuchyni Blízkeho aj Ďalekého 
východu, ktorý v sebe ukrýva rad prospeš-
ných látok. Zjemní, podčiarkne, ozvláštni. 
Jeho jemná oriešková chuť sa hodí do slaných 
aj sladkých pochúťok a spestrí tak ráz Vášho 
jedálnička... musíte vyskúšať!

Dôverujte
prírode spoznajte
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