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Hummus
poklad lidstva

Pokrm, který v sobě nese vůně
středního Východu, příběhy prostoupené sluncem a chutě jdoucí
napříč historií. Směs cizrny, sezamové pasty tahini, citronu a
panenského olivového oleje. Tato
veganská, bezlepková a nutričně
vyvážená orientální specialita dobyla v posledních letech i tuzemské
gastronomické vody. Není divu!

• Kořeny tohoto pokrmu sahají dle

legendy až do Mezopotámie. Nejstarší recept v podobě, kterou známe dnes, byl však zaznamenán až
v 15. století v různých regionech
osmanské říše.

hummus@ilovehummus.cz

• Hummus vyniká výjimečnými výživovými hodnotami. Jako každé luštěninové
jídlo, i hummus dokáže rychle zasytit,
je tedy výborným společníkem při
redukčních dietách.

• Je bohatým zdrojem vlákniny.
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Složení

Cizrna, tahini (sezamová pasta), olivový olej, citronová šťáva, mořská sůl,
bylinky a koření.

• Hummus pomáhá zvyšovat obrany-

schopnost organismu, pročistit tělo
a zlepšit trávení, normalizuje hladinu
cukru v krvi.

• Na Blízkém východě věří v jeho afrodi-

ziakální účinky, má vynikající efekt při
budování svalstva, a zároveň harmonizuje nervovou soustavu.

• Je vhodným pokrmem pro vegetariány,
vegany, malé děti, těhotné i kojící ženy
a seniory. Zároveň neobsahuje lepek,
vychutnat si ho tudíž mohou i osoby
s nesnášenlivostí lepku.

• Originální hummus připravujeme tra-

dičním způsobem, z čistě rostlinných
surovin a bez chemických konzervantů. Časem jsme připravili další vynikající
variace - hummus s černými olivami,
s karamelizovanou cibulkou nebo hummus rajčatový.

ilovehummus.cz

• Hummus se tradičně podává s arabským
chlebem Pitta a s falafelem. Neváhejte
ho zařadit k vašim zdravým svačinkám
(jen tak s čerstvou zeleninou, s krekry,
do tortilly nebo do sendviče).

• Je také chutným přítelem při hlavních

jídlech (jako předkrm, jako základ do Vaší
pizzy nebo slaného koláče, jako přílohu
ke grilovaným zeleninovým či masovým
jídlům nebo jako bezlepkovou přísadu
do omáček).

• Dle nálady a příležitosti si recept můžete

dochutit o vlastní oblíbené ingredience
(sušená rajčátka, čerstvé bylinky, chilli…).
Je to zkrátka vyvážená a univerzální
pochoutka, kterou si zamilujete!
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Kimchi, mimořádný korejský zázrak.
Fermentovaný, pikantní a v neposlední
řadě chutný. O síle kvašené zeleniny
věděly již naše babičky, vyzkoušejte toto
blahodárné působení v asijském podání!

• Nejpopulárnější národní pochutina,

zdobící každodenně téměř všechny korejské talíře, a to buď samostatně nebo
jako příloha k hlavnímu jídlu.

• Fermentované produkty příznivě

ovlivňují naše zdraví. Zlepšují rovnováhu střevní mikroflóry, napomáhají
trávení, posilují imunitu, podporují
kardiovaskulární systém.

• Všechny ingredience se naloží, zasypou

kořením (pastou z chilli) a nechají několik dní fermentovat. Výsledkem pak je
křupavý kvašený pikantní salát, plný
blahodárných probiotik.

Složení

• Jsou díky česneku antioxidační

Čínské zelí (66%), mrkev, bílá ředkev, pitná
voda, cibule, jarní cibulka, sójová omáčka
(pitná voda, sójové boby, pšenice, jedlá sůl),
česnek, rýžová mouka, zázvor, chilli, sladká
paprika, jedlá sůl. „Špetka lásky a nic jiného“.

hummus@ilovehummus.cz
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s nízkou energetickou hodnotou.
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... nápoj bohů
Je čas se dobít. Je čas na maté! Povzbuzující
a posilující, tento jihoamerický životabudič
osvěží nejen vaše tělo, ale i vaši mysl. Zbystřete smysly – závan nápoje z paraguayského
deštného pralesa vás plně vzkřísí!

• Poklad přírodní říše, posvátný elixír života.
Pitím čaje z cesmínských listů se již indiáni
z kmene Guarani udržovali v delší fyzické
aktivitě a zaručeně jim zvedal náladu!

• Maté je odborníky považován za bezpečný

stimulant pro tělo. Obsahuje matein,
který nezpůsobuje žádné z nepříjemných
vedlejších účinků spojených s pitím kofeinových nápojů

• Napomáhá k vylučování vody z těla, je

vhodným pomocníkem ke kontrole tělesné hmotnosti, osvěžuje a pomáhá udržet
bdělost, schopnost soustředit se a uklidňuje nervy (pití přes den dokonce kladně
působí na nespavost či na stres).

10 ks

30 ks

Návod k přípravě:
Obsah jednoho sáčku rozmíchejte
v 50 ml až 100 ml studené nebo horké
vody (ne vroucí!), podle toho, jak intenzivní a výraznou chuť chcete. Extrakt
můžete ochutit medem, mlékem,
citrónem nebo ho přidat do jakéhokoliv vašeho oblíbeného nápoje.

• Přítomný maltodextrin je polysacharid, vel- Složení
mi užívaný sportovci jako významný zdroj
energie při výkonu a po ukončení aktivity.

Extrakt z listů Yerba Maté 75 %,
Maltodextrin 25%

hummus@ilovehummus.cz
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Ajurvédský zázrak
Prastará léčivá směs z ájurvédských bylin
a koření, která vás prohřeje a uzdraví. Staletími
prověřený, tento unikátní srílanský nápoj přichází jako pomoc i pro člověka moderní doby.
Objevte s námi blahodárnou sílu přírody!

• Přípravek obsahuje 14 různých bylin a koření,

mezi kterými převládá zázvor, pepř, koriandr,
kmín a lékořice. Kombinace těchto složek vytváří jedinečný koktejl účinný především proti
nachlazení a na posílení imunitního systému.

• Díky zázvoru působí čaj příznivě při chřipce, na-

chlazení, kašli, rýmě či bolestech hlavy, kladně
ovlivňuje respirační systém a uvolňuje dýchací
cesty. Prohřívá celé tělo. Svým složením pomáhá
působit protizánětlivě, přináší úlevu při nemoci
a pomáhá při doprovodných symptomech nachlazení (bolesti svalů, kloubů, zimnici…).

Návod k přípravě: Instantní Samahan nevyžaduje žádné dlouhé vaření.
Obsah jednoho sáčku rozpusťte
v hrnku (cca 250 ml) horké vody
(pozor, ne vroucí!). Důkladně promíchejte, nápoj je připraven!
Náš tip: Vezměte si jej do batohu
na dlouhé túry, zabalte ho dětem
na tábor, sobě do práce, na jednání
nebo do školy, nejen začne-li podzimní
plískanice. Prostě všude tam, kde
potřebujete hladivou pomoc.

Složení

Koriandr- semena, Zázvor - kořen, Černý pepř - plod, Dlouhý pepř - plod, Dřevo calumba
- stonek, Premna herbacea - kořen, Evolvulus alsinoides - celá rostlina, Římský kmín semeno, Adhathoda vasica - kořen, Kmín koptský - semeno, Alpinie lékařská - oddenek,
Solanum xanthocarpum - celá rostlina, Lékořice lysá, Mollugo cerviana, Hedyotis corymbosa - celá rostlina, Cukrová třtina.
hummus@ilovehummus.cz
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lahodná sezamová pasta
Tahini, nepostradatelný a drahocenný sezamový aktér v kuchyni blízkého i dálného
východu, který v sobě skrývá řadu prospěšných látek. Zjemní, podtrhne, ozvláštní.
Jeho jemná oříšková chuť se hodí do slaných i sladkých pochoutek a zpestří tak ráz
Vašeho jídelníčku… musíte vyzkoušet!

• Pasta ze sezamových semínek je nedílnou

součástí kuchyně Izraele a Libanonu, kde jí
s oblibou přidávají do nejrůznějších slaných
pomazánek. Je skvělá samotná na pečivu,
hodí se jako univerzální dip do salátu či
k masu, vyniká s medem a citronem nebo
jako přísada do dezertů.

• Díky svému složení přispívá k prevenci

kožních i očních potíží, pomáhá regenerovat játra, sliznici, vlasy a nehty, zlepšuje
látkovou výměnu, je vhodná při snížené
imunitě, chudokrevnosti, premenstruačním syndromu, podporuje vytrvalost a
soustředění.

• Naše tahini je vyrobeno tradičním způsobem, bez konzervantů, chemie a přidané
soli.

hummus@ilovehummus.cz

Pro milovníky sladkého:
Do požadovaného množství tahini pomalu
vmícháváme vodu, tak aby vám vznikla
hladká konzistence. Pak stačí přidat už jen
med a kvalitní kakao dle vaší chuti. Využijete ji na lívance, na čerstvé ovoce, do
müsli, do smoothie, jogurtu...

Dipy do salátů či na grilovačku:
Do požadovaného množství tahini
pomalu vmícháme vodu, tak aby vznikla
hladká konzistence. Postupně přidáme
sůl, pepř a zakápneme citronovou šťávou.
Podle preferencí zkuste variace s miso
pastou, s římským kmínem, s chilli, s jablečným octem, s česnekem, medem nebo
čerstvými sezonními bylinkami!
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