
HUMMUS 
DE 
CIGRONS

INGREDIENTS

400 gr de cigrons crus

2 cullerades soperes de Tahin*

2 cullerades soperes d'oli OVE

2 cullerades de suc de llimona

1 dent d'all

Sal (al gust)

1 culleradeta pebre vermell dolç per 

la crema

1 culleradeta pebre vermell dolç per 

guarnir

1 culleradeta de comí mòlt

Crudités de pastanaga i api per 

acompanyar

PREPARACIÓ
1. Posem al cigrons en remull, amb aigua i un 

trosset d’alga kombu, (mínim 8h). Tirem l’aigua 

del remull i els posem a bullir amb aigua neta,

(cal treure l'escuma que fan els cigrons al coure i 
seguim coent fins que estiguin tous)

2. Una vegada cuits el cigrons li fiquem la resta 

d’ingredients i ho triturem tot junt fins 
aconseguir una textura cremosa.

3. Per decorar afegim una mica de pebre vermell 
i un rajolí d’oli .

Les crudités poden ser de pastanaga, pebrot, 
carbassó o api són algunes de les opcions més 
populars per untar hummus. És tan senzill com 

netejar-les, pelar-les i tallar-les a bastonets.
També el podem menjar amb bastonets de pa, 

o pa de pita, torradetes...
 

Un trosset d’alga kombu...

A l'aigua per al remull és bo posar-hi una petita 

porció d'alga kombu. Aquesta alga té la 

capacitat de lligar els antinutrients allunyant-los 
del llegum. També es pot posar en l'aigua de la 

cocció, atès que amb la temperatura d'ebullició 

crearà un ambient de pH ideal, que afavoreix 

una millor digestibilitat dels llegums.

 

 

*Tahin, és una pasta de sèsam, i encara 

que és fàcil de trobar ja feta, us animo a 

fer-la a casa perquè és tan fàcil com 

triturar el sèsam amb una mica de líquid, 

ja pot ser oli com una mica d’aigua. Ho 

triturem fins que quedi tot moll i tingui 

textura de pasta cremosa.

Si feu més quantitat, podeu guardar-la i 

usar-la en infinitat de receptes, fins i tot 

untada en una llesca de pa.

Les proporcions per a fer-vos el tahin 

serien les següents:

2 cullerades de sèsam

4 cullerades de líquid (aigua, oli de llavors 

o oli d'oliva)

1 mica de sal
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