HOUSE OF HUMMUS

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

Hummus
Högt proteininnehåll
Glutenfri
Laktosfri
Låg fetthalt

HUMMUS

- Klicken till allt!
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!

GRÖN PIZZA
med Hummus Grön Ärta
INGREDIENSER: 10 pers.
5 st Färdiga pizzadegar
750 g Sevan Hummus
Grön Ärta
ca 3,5 st Zucchini
5 knippen Sparris
5 knippen Salladslök
750 g Fetaost
5 dl Pistagekärnor
5 st krukor Basilika
GRÖN ÖRTDRESSING:
5 krukor Basilika
3,75 dl Oilvolja
5 msk Citronsaft
5 st Vitlöksklyfta
2,5 tsk Honung
Salt och peppar

GÖR SÅ HÄR:
1.Sätt ugnen på 270 grader.
2.Hyvla zucchinin tunt. Lägg på
ett fat och strö över salt, vänd
om. Låt stå ett par minuter.
Krama ur vätskan från zucchinin.
3.Mixa ihop ingredienserna till
den gröna dressingen.
4.Hacka salladslök och skär
sparris i lagom stora bitar.
5.Lägg pizzadegen på bakplåtspapper och kavla så tunn som du
önskar. Bred ut ett lager av Hummus Grön Ärta jämt över pizzan.
Toppa med zucchini, sparris,
vårlök och fetaost. Grädda i ugn
tills pizzorna fått fin gyllenbrun
färg.
6.När pizzan är klar, ringla över
den gröna dressingen och toppa
med pistagenötter och färsk
basilika.

En grön hummus med smak av ärta.
Svensktillverkad
Utan laktos, utan tillsatt socker

Vår Hummus är en underbart krämig och god röra .
Vi blandar kikärtor med tahina, citron & vitlök.
Har du tänkt på att kikärtan har formen av ett hjärta?

VÅrt Älskade Kikhjärta

RÖDBETSHUMMUS BOWL
med getost & broccoli
INGREDIENSER: 10 pers.

GÖR SÅ HÄR:

10 port Quinoa
¼ st Rödkålshuvud
1,25 påse Finbladig sallad
5 st Avokado
1 kg Sparrisbroccoli
1,25 kg Soyabönor (frysta
skalade)
0,75 kg Sevan Hummus
Röbeta
30 st Sevan Labnehbollar
5 dl Rostade cashewnötter
Svarta och vita sesamfrön

1.Tina soyabönorna.

TAHINIDRESSING:
2,5 dl Sevan Tahina
2,5 st Citron (skal + saften)
5 Vitlöksklyfta
5 msk Honung
5 tsk Färsk riven ingefära
10 msk Vatten
Salt och peppar

2.Koka quinoa enligt
anvisningar på förpackningen.
3. Strimla rödkålen
4. Mixa ingredienserna till
tahinidressingen.
4.Stek sparrisbroccolin snabbt
påmedelhög temperatur, den
ska inte bli mjuk.
5.Lägg ihop alla ingredienser
i en härlig skål. Toppa med
blandade sesamfrön!

LAX MED CURRYHUMMUS
INGREDIENSER: 10 pers.
10 st Laxfiléer
Svarta och vita sesamfrön
GLAZE LAX:
3,75 msk Japansk soya
3,75 msk Teriyakisås
2,5 tsk Citronsaft
2,5 tsk Sesamolja
2,5 tsk Riven ingefära
2,5 tsk Honung
VINÄGRETT:
10 msk Olivolja
2,5 msk Vitvinsvinäger
2,5 tsk Dijonsenap
Salt och peppar
2,5 st Zucchini
5 st Stora morötter
5 st Gröna syrliga äpplen
175 g Mixsallad
2,5dl Pumpakärnor
375 g Sevan Hummus
Curry/Rotfrukt

Det godare, nyttigare, gluten& laktosfria alternativet till

REMOULADSÅS !

HUR GÖR MAN:

1.Sätt ugnen på 175 grader
2.Rör ihop ingredienserna till
glazen.
3.Lägg laxfiléerna på ett
bakplåtspapper på en plåt.
Pensla över glazen och strö
över svarta och vita sesamfrön.
Grädda i ugnen 15-20 min
beroende på ugn.
4. Vispa ihop vinägretten.
5. Strimla zucchinin och
morötterna. Hacka äpplen.
Massera med vinägrett.
5.Uppläggning: Lägg en
salladsbädd i botten, de
strimlade grönsakerna, strö
över pumpakärnor och toppa
med laxen. Lägg klickar med
hummusen runt om.

PASTA MED RÖDBETSHUMMUS
& FETAOST
INGREDIENSER: 10 pers

GÖR SÅ HÄR

750 g Sevan Hummus Rödbeta
1 kg Spaghetti
500 g Fetaost
10 msk Pumpakärnor
10 msk Olivolja
Salt
Färsk oregano

1. Koka spaghettin enligt
anvisningar.
2. Vispa ihop rödbetshummus
med 2 msk olivolja och 1 msk
av pastavattnet. Vänd ner
pastan.
3. Smula över fetaost,
pumpakärnor och färsk
oregano

Har du sett vår nya design?
Kikhjärtat & Hjärtat som presenterar vilken
grönsak som hjärtar vår hummus

Dubbel kärlek #hummusrevolution

HUMMUSTALLRIK MED TVÅ
SORTERS HUMMUS
och Halloumistekt Zucchini
INGREDIENSER: 10 pers.
12,5 kg Morötter
2,5 st Hjärtsalladshuvud
190 g Pistagekärnor
700 g Sevan Hummus
Original
700 g Sevan Hummus
Hot ’n Spicy
5 dl Vetemjöl
5 st Ägg
5 dl Panko alt sesamfrön
Vildgurka
Oliver
Pitabröd
Chili
Örter
Citronskal
Olivolja

Härligt & enkelt med
röror som
förmodligen alla kan
äta!

GÖR SÅ HÄR:
1. Skär zucchinin i skivor ca 0,5
cm. Salta. Riv osten fint och
blanda med panko eller sesamfrön eller en blandning av de två.
2. Vänd skivorna först i mjöl,
sedan i uppvispat ägg och sist i
ostblandningen.
3. Hetta upp en stekpanna med
olja så att grönsakerna blir täckta.
Fritera zucchinin i ca 2 minuter
per sida till de har fått fin färg.
4. Skala morötterna och skär
dem i stavar. Skölj salladen.
5. Rosta nötterna i en torr stekpanna utan fett och hacka dem
grovt.
6. Lägg upp morötterna, sallad,
hummus, oliver och gurka på
skålar och fat. Strö över rostade
nötter och toppa ev. med chili,
citronskal, hackade örter och
olivolja.
7. Servera med pitabröd.

TACOS MED SÖTPOTATIS
INGREDIENSER: 10 pers. GÖR SÅ HÄR:
5 st Sötpotatisar
1 kg Kidneybönor
375g Sevan Hummus
Hot ’n Spicy
2,5 st Rödlök
2,5 dl Ättika
5 dl Socker
7,5 dl Vatten
850 g Majs
5 st Avokado
2,5 st Gurkor
2,5 krukor Koriander
2,5 dl Sevan
Dubbelrostade kikärtor
2,5 tsk Spiskummin
Olivolja
Flingsalt
Tortilliabröd

En klassisk favorit!

hummus
hot’n spicy

1. Sätt ugnen på 225 grader.
2. Skär upp sötpotatisen i 2 cm
stora bitar, lägg på en plåt, ringla
över olivolja, flingsalt och spiskummin. Rosta i ugnen 35-40
min, de ska bli mjuka och gärna
få lite färg. Ta ut plåten när det
är ca 10 min kvar och lägg på
kidneybönorna. Sätt tillbaka in i
ugnen.
3. Blanda ihop ingredienserna till
1-2-3 lagen. Skiva rödlöken tunt
och lägg i den i lagen (förvara i en
återslutande burk som man kan
ha i kylen sen och bara fylla på när
löken börjar ta slut)
4.Hacka upp alla grönsaker, gurka,
koriander och avokado.
5.När sötpotatisen och bönorna
är klara, serva i små tortilliabröd
ihop med chilihummusen, alla
grönsaker, majs, rödlök samt de
rostade kikärtorna.

HUMMUS

- klicken till allt!
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