
Hummus

recepta

Quan tallem, coordinació ull-mà. Si tallem les tires de verdures  d’igual mida, treballem la 
constància de forma i volum.

Si ordenem les tires de verdures per colors, treballem la discriminació del color i podem 
detectar possibles anomalies de la visió en color. Principal importància amb els colors verds, 
vermells, taronges, lilosos.

Els cigrons. Com altres llegums, són un aliment ric en �bra, en zinc i seleni. Aquests dos minerals essencials que augmenten 
l'e�càcia de la vitamina A (produïda pels betacarotens) tenen la propietat de preveure la degeneració macular (DMAE), així 
com la retinopatia en persones diabètiques, ja que contribueixen a regular els nivells de sucre en sang.

Sèsam. És la base de la pasta de tahini i un aliment ric en Omega 6, un àcid essencial que ajuda a regular el nivell d'insulina en 
les persones diabètiques i contribueix a prevenir problemes greus com la retinopatia diabètica.

La pastanaga Sempre se l'ha considerada la gran aliada de la visió. Això és degut als betacarotens i a la vitamina A, que 
protegeixen els nostres ulls de la radiació solar, afavoreixen la còrnia i ens proporcionen una visió més nítida i clara. La pasta-
naga també és rica en rodopsina, un pigment que ens ajudarà a veure-hi millor a la foscor.   

La luteïna que conté l'api és un important carotenoide conegut per la seva funció protectora de la visió. Les seves propietats 
antioxidants ajuden a prevenir les cataractes. També protegeixen els nostres ulls dels rajos UV, absorbint-los i evitant que 
danyin la retina. D'aquesta manera contribueixen a prevenir les lesions produïdes per la degeneració macular (DMAE).
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Per coure els cigrons:
Poseu els cigrons en aigua durant tota la nit. L’endemà, 
coleu-los i poseu-los en un cassó amb les 3 tasses d’aigua per 
fer-los bullir durant 1 hora (a foc lent) sense tapar. Un cop 
bullits escorreu-los. 

Per fer l’humus: 
1- Poseu els cigrons escorreguts dins el vas de la trituradora 
amb tots els ingredients i tritureu-ho durant uns 30-50 segons. 
2. Aboqueu la pasta �na en un bol o el recipient per servir-lo. 
Espolvoregeu-hi el pebre vermell i el julivert (opcional) i hi 
afegiu un rajolí d’oli d’oliva extra verge. 
3. Serviu-lo acompanyat de verdures crues tallades a tiretes 
(pastanaga, carbassó, cogombre, api…) 
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- 1 tassa de cigrons secs +  3 d’aigua 
   (o un pot de cigrons ja cuits) 
- 2 cullerades de tahini (pasta de
  sèsam feta amb oli d’oliva i farina
  de sèsam) 
- 2 cullerades de suc de llimona
- 1 cullerada d’oli d’oliva extra verge
- 1/2 culleradeta de sal
- 1 dent d’all (opcional) 
- 1 culleradeta, comí en grà (opcional) 
- 2 cullerades d’aigua (opcional)  
- Pebre vermell, oli d’oliva extra
   verge i julivert (opcional) 


