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Amikor hummuszt készítek, rendszerint eszembe jut a humusz is, és tűnjön bár-
mily furcsának, ez jó érzéssel tölt el. Félreértések elkerülése végett még az elején 
tegyünk különbséget a két fogalom között, hogy megláthassuk a hasonlóságot.

Az említett két szó csak a hangalakját tekintve megegyező, de már írásban tapasz-
taljuk az eltérést. A hummusz egy arab fogás, mely az elvileg a nevét adó csicseri-
borsóból és tahiniből, vagyis szezámmagkrémből áll. A humusz szó latin eredetű, 
és a talaj értékes humifi kált szervesanyag-tartalmára utal. A legtöbb növény szere-
ti a humusz ban gazdag talajt, és az ember tudja, hogy belőle jó termésre számít-
hat. Hummusz készítésekor úgy érzem, hogy az is valami hasonlóan jó minőségű, 
tápanyagokban gazdag, értékes táplálék az ember számára.
A hummusz eredete eléggé vitatott, ezért eltekintenék attól, hogy politikai vizekre 
evezzek. 
Koncentráljunk inkább az értékekre, melyeket fellelhetünk benne. Az eredeti „re-
cept” a csicseriborsót használja alapként, melyet kiegészít még néhány szuper hoz-
závaló, mint például a szezámmag, a fokhagyma, az olívaolaj, és a citromlé. 
Ezek minden bizonnyal a tápanyagtartalmuk miatt is jelentősek, de nem elhanya-
golható az a részlet sem, hogy részt vesznek a csicseri erőteljes és jellegzetes, nem 
mindenki által kedvelt zamatának elfedésében. Tehát aki az íze, vagy illata miatt elő-
ször viszolyog a csicseriborsótól, adjon neki legalább még egy lehetőséget, mivel 
egy nagyon sokoldalúan elkészíthető, kifejezetten hasznos tulajdonságokkal felvér-
tezett hozzávalóról van szó. 

Bab, vagy borsó?
A csicseriborsó (Cicer arietinum) kapcsán találkozhatunk még a bagolyborsó és a 
garbanzobab elnevezésekkel is. Felvetődik a kérdés, hogy akkor miféle szerzet. Bab-
nak túl gömbölyded, de borsónak is túl rücskös. Annyi bizonyos, hogy a hüvelyesek 
rendjébe tartozik. Őshazája Kis-Ázsia, onnan terjedt el Indiába és a Földközi-tenger 
régiójába. Magyarországon is termelik, de még terjedhetne ez a kevésbé igényes 
növény. Tenyészideje 3-4 hónap, és a vetésforgóba is könnyen beilleszthető. Már 
áprilisban vethető, gyorsan csírázik. A kb. egy hétre megjelenő magonc nem olyan 
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érzékeny a fagyokra, mint a babpalánta. Csak a fejlődésének korai szakaszában igé-
nyel több vizet. Mélyre hatoló gyökere révén később a szárazabb feltételeket is job-
ban elviseli. A „felfújt” hüvelytermése 1-3 magot rejt. 

„Életadó táptalaj”
Nagymértékben magas rosttartalmának köszönhetők élettani szempontból jelentős 
hatásai. Rendszeres fogyasztásával csökkenti a koleszterinszintet, valamint a szív-, és 
érrendszeri betegségek kialakulásának rizikóját. Kedvezően befolyásolja a vércukor-
szintet, mérsékli az étkezés után bekövetkező vércukorszint-emelkedést. Serkenti a 
bélperisztaltikát, fogyasztásával megelőzhető a székrekedés. Antioxidáns-tartalmá-
nál fogva egyes rákfélék (tüdő-, nyelőcső-, gége-, vastagbél-, méhnyak-, prosztat-
arák) megelőzésében is részt vesz. Jót tesz az alakunknak, mert magas telítőértéke 
révén hosszan tartó jóllakottságot biztosít. A kiemelkedő rost-, és fehérjetartalom 
mellett találunk benne rengeteg káliumot, de a kalcium-, és magnézium tartalma 
sem elhanyagolható. Tartalmaz még szelént, cinket, némi folátot, B1-, és B6-vitamint. 
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Nagyon rugalmas
Egy zseniálisan sokoldalú, fantáziadúsan elkészíthető kence. Változtathatunk a 
fűszerezésén, gazdagíthatjuk zöldségekkel, magvakkal, különféle hidegen sajtolt 
olajokkal. Mindezek a tápértékét is kedvezően befolyásolják. 

Csicserihummusz ráérősen
Mossunk meg és áztassunk be 100 g csicseriborsót, majd főzzük puhára. Szűréskor 
gyűjtsük a levét, mert a turmixoláshoz szükség lesz rá az állag beállításához. Némi 
főzőlével turmixoljuk sima, sűrű péppé a borsót. Adjunk hozzá 1-2 evőkanálnyi sem-
legesebb ízű, hidegen sajtolt olajat, sót, fi nomra tört fekete borsot, 5 evőkanál tahi-
nit és 1 gerezd zúzott fokhagymát. Tegyük néhány órára hűtőszekrénybe, tálaláskor 
csepegtessünk rá olíva olajat, hintsük meg fűszerpaprikával.

Csicseriborsókrém szupergyorsan
Öntsünk 250 g konzerv csicseriborsót egy keverőedénybe. Adjunk hozzá ízlés szerint 
sót, 1-1 mokkáskanálnyi füstölt fűszerpaprikát (lehet csípős is) és őrölt köményma-
got, egy csipet kurkumát, 1 gerezd zúzott fokhagymát, 2-3 evőkanál hidegen sajtolt 
olajat, 1-2 teáskanál szezámmagolajat, és kevés tisztított vízzel turmixoljuk simára. 

Bazsalikomos hummusz
250 g csicseriborsót turmixoljunk össze 5-6 friss bazsalikomlevéllel, 2 csipet őrölt fű-
szerköménnyel, szükség szerint sóval, 2 evőkanál darált dióval, 2-3 evőkanál hidegen 
sajtolt olajjal (pl.: repce, napraforgó). Ebben a receptben a friss bazsalikom az a „tit-
kos összetevő”, amitől elbűvölő, és szinte abbahagyhatatlan. 

Céklás hummusz
400 g főtt csicseriborsót turmixoljunk 100 g héjában főtt, megtisztított és feldarabolt 
céklával, némi tisztított vízzel, 3 evőkanál hidegen sajtolt repceolajjal, őrölt fűszer-
köménnyel és ízlés szerint sóval. Apró szemű fehérbabot is használhatunk alapként .

Zöld hummusz
Turmixoljunk pépesre 2 csésze zsenge főtt zöldborsót, egy kis gerezd zúzott fok-
hagymát, 2 evőkanál hidegen sajtolt olíva-, vagy repceolajjal, néhány gyömbérmen-
talevéllel, sóval, borssal. 
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Csicseriborsókrém tökmagolajjal
Egy csésze puhára főzött csicseriborsót turmixoljunk össze 3-4 evőkanál hidegen 
sajtolt tökmagolajjal, egy nagy csipet őrölt köménnyel és 1 teáskanál fokhagyma-
krémmel. 

Magyaros babkrém
500 g főtt fehér-, vagy tarkababot turmixoljunk krémesre kisebb fej feldarabolt vö-
röshagymával, 1 gerezd zúzott fokhagymával, 1 teáskanál őrölt fűszerpaprikával, 
egy csipet frissen zúzott köménnyel, őrölt fekete borssal valamint ízlés szerint sóval. 

Paradicsomos babkence
200 g készre főzött vörösbabot turmixoljunk kb. 150 ml paradicsompürével, és 
1 evőkanál dijon-i mustárral. Szükség szerint adjunk hozzá vizet, hogy elérjük a 
kívánt állagot. 

Édes babhummusz
200 g főtt vörösbabot turmixoljunk 2-2 evőkanál vízzel és barna cukorral, 1,5 evőka-
nál kakaóporral, 1 evőkanál pirított és zúzott szezámmaggal, 1 teáskanál szezám-
olajjal, és egy csipet fahéjjal. Édeskésebb jellegű pékáruval, vagy kalácsra kenve fo-
gyasszuk. Tetejét díszíthetjük gyümölccsel.

Lencsehummusz
Puhára főzött apró szemű lencsét kevés főzőlével, vagy vízzel turmixoljunk. Ízesítsük 
ízlés szerint dijon-i mustárral, reszelt fokhagymával, sóval, fekete borssal. 

Vöröslencsekrém
Egy apróra vágott vöröshagymát fonnyasszunk meg 1 evőkanál kókuszolajban. 
Adjunk hozzá 200 g vöröslencsét, öntsük fel tisztított vízzel. Sóval és köménnyel íze-
sítve főzzük puhára. Fűszerezzük egy csipet kurkumával, 1- 2 gerezd zúzott fokhagy-
mával, és turmixoljuk simára. Tálaláskor szórjunk rá nigellát.

Nagy Annamária


