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HOUSE OF HUMMUS

Här hittar du härliga recept med våra krämiga,
lena & goda kikärtsröror. Hummus klicken till allt!

HUMMUS

- Klicken till allt!

Hummus
Högt proteininnehåll
Glutenfri
Laktosfri
Låg fetthalt

Vår färska hummus gör vi i vår lilla fabrik i
Märsta. Varje steg i produktionen har
finslipats av oss och vi har lagt ner hela vår
själ och vår expertis om mellanösternköket i
smaksättningen. Resultatet är den
godaste hummusen på marknaden, om du
frågar oss.

Välkommen till House of Hummus!

MELLIS MACKOR
HUMMUS ORIGINAL
Sevan Hummus Original
Rädisor
Krasse
HUMMUS SOLTORKADE
TOMATER
Sevan Hummus Soltorkade
tomater
Cocktailtomater
Basilika
HUMMUS HOT ’N SPICY
Sevan Hummus Hot n’ spicy
Paprika
Chilipulver

HUMMUS RÖDBETA
Sevan Hummus Rödbeta
Jordgubbar
Solrosskott
HUMMUS GRÖN ÄRTA
Sevan Hummus Grön Ärta
Pumpakärnor
Hampafrön
HUMMUS VITLÖK
Sevan Hummus Vitlök
Gurka
Sesamfrön

RAVIOLI
med hummus soltorkade tomater & basilika
INGREDIENSER: 10 pers.
1 kg Färska lasagneplattor
4 st Äggula
1 kg Sevan Hummus
soltorkade tomater
16 st Soltorkade tomater
4 nävar Färsk basilika
TOPPING:
Olivolja
Parmesan
Flingsalt & svartpeppar
Färsk basilika
Soltorkade tomater

GÖR SÅ HÄR:
1. Blanda ihop hummusen
med hackad basilika och
soltorkade tomater. Låt stå!
2. Lägg ihop alla lasagneplattor två och två. Dela i fyra lika
stora delar så att alla är i par.
Pensla äggula runt om
kanten på den ena plattan,
lägg lagom med fyllning i
mitten och lägg över den
andra som matchar. Tryck till
runt om och nyp ihop
kanterna med en gaffel. Upprepa tills lasagneplattorna är
slut.
3. Koka raviolin i lättsaltat
vatten ca 4 min.
4. Servera direkt med färsk
basilika, parmesan, tunt
strimlade soltorkade tomater,
flingsalt och peppar.

PANNKAKOR
med hummus & gröna tillbehör
INGREDIENSER: 10 pers.
PANNKAKSSMET:
12 st Ägg
24 dl Mjölk
10 dl Mjöl
4 msk Smör
2 tsk Salt
TILLBEHÖR:
1 kg Sevan Hummus
Original
4 st Grönt Äpple
4 st Avokado
4 påsar Småbladig sallad
6 dl Rostade valnötter
2,4 kg Fetaost
1,5 kg Sevan kokta
kikärtor
4 nävar Färska örter
4 st Citron
Honung
Olivolja

GÖR SÅ HÄR:
1. Vispa ihop pannkakssmeten,
låt stå 30 min i kylen.
2. Sätt ugnen på 200 grader.
Blanda ihop kikärtor med olivolja, färska örter och flingsalt.
Lägg på en plåt med bakplåtspapper och rosta i ugn ca 10-15
min.
3. Blanda pannkakssmeten och
stek pannkakorna på medelhög
temperatur i lite smör eller olja,
tills de blir gyllenbruna. Värm
de färdigstekta pannkakorna i
ugnen om ni vill servera allt på
en gång, eller stek under tiden
som ni äter.
4. Hacka äpple och avokado.
Smula fetaost.
5. Fyll pannkakorna med
hummus, sallad, avokado,
äpple, kikärtor, fetaost och
valnötter. Ringla över lite
olivolja, honung och citronsaft.
Toppa med lite färska örter.

ÄGG BENEDICT
med hummus grön ärta & sparris
INGREDIENSER: 10 pers.
10 skivor Levain
5 msk Olja alt Smör
0,75 kg Hummus Grön
Ärta
5 knippen Sparris
10 st Ägg
10 msk Ättika
Vatten
5 nävar Ärtskott
Färsk rosmarin
Hyvlad parmesan Flingsalt
Matolja

GÖR SÅ HÄR:
1. Stek brödet på hög temperatur
i smör eller olja. Ta ur från
pannan och placera på en tallrik
och strö över lite flingsalt.
2. Bred på hummus på mackorna.
3. Pochera äggen: knäck äggen i
en skål med ättika och vatten. Låt
dra till sig lite. Koka upp vatten
och stäng sedan av plattan. Dra
med en sked i vattnet så att en
virvel bildas. Tillsätt äggen försiktigt. Låt vara i vattnet 3-4 min.
Ta upp äggen med en hålslev och
låt rinna av på lite hushållspapper.
4. Stek sparrisen snabbt i olja
på medelhög temperatur, salta
och peppra. Fördela sparrisen på
smörgåsarna.
5. Lägg äggen ovanpå sparrisen
och toppa med ärtskott, hyvlad
parmesan, flingsalt och hackad
rosmarin.

OMELETT
med rödbetshummus, rödbetor & labnehbollar
INGREDIENSER: 10 pers.
OMELETT:
40 st Ägg
10 msk Mjölk
Salt & Peppar
10 dl Kokta rödbetor
0,75 kg Svan Hummus
Rödbeta
ca 2 kg Sevan Labneh
Färska örter
Olja
SALLAD:
1 kg Grönkål
5 msk Olivolja
2,5 st Citron
10 st Gröna äpplen
7,5 dl Sevan valnötter
Flingsalt

GÖR SÅ HÄR:
1. Vispa ihop ägg, mjölk, salt och
peppar.
2. Dela rödbetor och
labnehbollar i mindre bitar.
3. Hetta upp en stekpanna till
medeltemperatur, med olja eller
smör. Tillsätt äggen och rör om
försiktigt med en stekspade tills
äggen börja sätta sig lite. Tillsätt
rödbetorna, rödbetshummus och
labnehbollarna. Antingen låter du
omeletten bli klar i ugnen (180
grader några minuter) eller på
spisen. Toppa med färska örter!
4. Hacka grönkålen och
massera med olivolja, citronsaft
och flingsalt. Tillsätt hackat äpple
och valnötter. Servera till din
omelett!

UGNSROSTAD KYCKLING
med hummustallrik toppad med morötter
INGREDIENSER: 10 pers.

GÖR SÅ HÄR:

10 st Kycklingklubbor
1,25 kg Mixade morötter

1. Sätt ugnen på 225 grader.

MARINAD:
2,5 st Gul lök
10 st Vitlöksklyftor
1,25 dl Olivolja
2,5 tsk Flingsalt
Peppar
2,5 st citron
Färsk rosmarin
Färsk timjan
Honung
HUMMUSTALLRIK:
0,75 kg Sevan Hummus
vitlök
0,875 kg Mixade
morötter
2,5 dl Skalade
pistagenötter
Färsk persilja

2. Ta fram en plåt och skär upp
morötter, lök och vitlök i grova
bitar. Lägg på plåten tillsammans
med kycklingklubborna.
3. Blanda olivolja, skalet från 1
citron, 1 tsk salt, peppar, hackad
rosmarin, timjan och lite honung.
Häll marinaden över kycklingen
och morötterna. Dela citronen
och placera på plåten. Sätt in i
mitten av ugnen i ca 35-45 min,
beroende på när kycklingen blir
klar.
4. Skär upp morötterna till
hummustallriken i längre stavar
och lägg på en annan plåt. Ringla
över olivolja och flingsalt.
Grädda i nedre delen av ugnen
ca 30 min.
5. Servera allt tillsammans. Det är
gott att pressa ut lite av citronsaften från den bakade citronen
över kycklingplåten.

PIZZA MED RÖDBETSHUMMUS
INGREDIENSER: 10
pizzor

GÖR SÅ HÄR:

10 rullar Smördeg
1 kg Rödbetshummus
2 kg Getost
30 st Betor (röda &
gula)
10 små Rödlökar
20 st Fikon
1 l Valnötter
10 tsk Honung Flingsalt
10 msk olivolja
10 nävar Färsk salvia

2. Skiva fikon, betor och rödlök
tunt.

1. Sätt ugnen på 200 grader.

3. Rulla ut smördegen och bred
på rödbetshummus i botten, lägg
sedan på betor, fikon, getost och
rödlök. Grädda i ugnen ca 12-15
min.
4. Stek valnötterna i en torr
stekpanna på hög temperatur,
när de börjar få lite färg, ta av från
värmen och tillsätt genast 1 tsk
honung samt flingsalt. Strö ut på
en tallrik alt. bakplåtspapper och
låt svalna lite.
5. Ta ut pizzan och ringla över
olivolja, toppa med valnötter och
salvia eller annan ört. Strö över lite
flingsalt om så önskas.

