
Tahin

1 kopje (140 gram) sesamzaad 

2 tot 4 el olijfolie 

Zout 

Blender/staafmixer 

Kom. 

INGREDIENTEN

- Doe het sesamzaad in de kom. Gebruik 
een blender/staafmixer om de zaadjes 
tot een korrelige pasta te maken. Dit 
duurt ongeveer 1 minuut. Voeg ongeveer 
3 el olijfolie toe en gebruik de blender 2 
a 3 minuten. Stop af en toe om de bodem 
van de kom af te schrapen. 

- Controleer de Tahin. De substantie 
moet zacht zijn, niet te korrelig en 
vloeibaar. Misschien moet je nog een 
minuutje extra blenden, of extra olie 
toevoegen. Voeg wat zout toe om op 
smaak te brengen en blend nog eens 10 
seconden. 

ZO MAAK JE  HET:



Humus

1½  kop (250 gram) gekookte Kikkererwten. (uit blik) 

1 verse limoen (60 ml sap) 

60 ml tahin 

1 kleine,  gemalen knoflookteen 

30 ml Olijfolie + meer om te serveren 

½ eetlepel gemalen komijn 

Zout 

2-3 el water 

Paprikapoeder 

Kom 

Blender/staafmixer 

 

INGREDIENTEN

- Voeg de tahin en het limoensap samen 
in een kom en blend deze ingrediënten 
voor 1 minuut. Schrap langs de randen 
van de kom en blend opnieuw, dit maal 
30 seconden. Dit maakt de humus zacht 
en romig. 

- Voeg de olijfolie, de komijn en de 
gemalen knoflook en ½ el zout toe. 
Blend wederom voor 30 seconden, 
schraap weer langs de randen en blend 
nog een keer 30 seconden. 

ZO MAAK JE  HET:
- Open de pot kikkererwten en laat 
deze uitlekken. Voeg de helft van de 
kikkererwten toe in de kom en blend 
voor een minuutje. Schrap weer langs 
de randen. Voeg nu de rest van de 
erwten toe. Blend 1 a 2 minuten. Nu 
heb je een zachte, maar dikke 
substantie. 

- Om dit te verhelpen voeg je 2 a 3 el 
water toe, terwijl je nog steeds aan 
het blenden bent. 

- Voeg, indien nodig, wat zout toe. 
Serveer met een beetje olijfolie en 
paprikapoeder als topping!


