
Bereiding:
Neem een groot blik of een grote pot kikkererwten (ik schat nu 
400 gram uitlek gewicht) en laat ze uitlekken, maar vang het vocht 
op in een pannetje ofzo.
Gooi de kikkererwten in een keukenmachine (ze eentje die alles Gooi de kikkererwten in een keukenmachine (ze eentje die alles 
fijn kan hakken). Ik heb een Magimix met super krachtige motor, 
dus als ik heel veel wil maken komt er geen rook uit het apparaat.
Maar een wat minder krachtig apparaat is ook goed, alleen moet 
je dan even opletten dat je niet teveel hommos gaat maken. Maar 
voor deze hoeveelheid komt het goed.

Anyway.. doe de overige ingredieAnyway.. doe de overige ingredie�nten erbij en laat draaien. Giet 
vervolgens telkens een beetje van het uitlekvocht (of gewoon 
water) erbij tot het de consistentie van een dikke smeuige pasta 
heeft.
En dan proeven of alles goed op smaak is. Als je denkt van niet 
voeg dan toe wat je mist.

Eigenlijk maak ik altijd hommos op gevoel, maar ik heb hier nu Eigenlijk maak ik altijd hommos op gevoel, maar ik heb hier nu 
wat hoeveelheden gegeven. Dat neemt niet weg dat je gewoon 
moet proeven en bekijken wat je lekker vindt. Misschien houd je 
van heel fris, hup meer citroen erin. Of lekker hartig, hoppa meer 
zout. Of lekker romig, oke meer tahine pasta erin (of wat olijfolie 
kan ook nog). Zelf vind ik die muskus achtige geur en smaak van 
de komijn altijd heel typerend voor hommos en daar ben ik vaak 
ook best royaal mee. Maar ieder zijn smaak, dus gewoon proeven ook best royaal mee. Maar ieder zijn smaak, dus gewoon proeven 
en fine tunen die hap.

Ingredienten:
1 blik of pot Kikkererwten
2 tenen Knoflook Uitgeperst
3 eetlepels Tahine (Sesampasta)
2 eetlepels Citroensap (Vers Of 
Uit Een Flesje)
1 theelepel 1 theelepel Komijnpoeder
Zout

Hommos


