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VIAGEM ÀS ARÁBIAS | OFICINAS CULTURAIS AO VIVO

A COMIDA DO MUNDO ÁRABE
Bate-papo culinário com o chef Salah | 15/08/2020

HOMMUS: ALGUMAS DICAS ÚTEIS

• Grão de bico cozido em casa: é importante demolhar e cozinhar o grão corretamente. 
• Grão de bico de lata: escolha uma marca cujos ingredientes sejam apenas grão de bico, água e sal. 
• Não se esqueça que a água da lata já tem sal, por isso ajuste a quantidade para o hommus não ficar 
salgado.
• Água (aquafaba): guarde uma parte da água da cozedura, pois pode ser preciso adicioná-la à pasta. 
• Gosto sempre de começar usando menos quantidade de água, e ir adicionando-a à medida que 
amasso o grão de bico. Assim consigo ajustar a consistência aos poucos. 
• Processador de alimentos: para melhores resultados, recomendo usar um processador de alimentos 
potente. 
• Temperos: além dos sugeridos, você pode usar outros temperos a gosto, como cominho moído.
• Conservar o hommus: deve ser armazenado num tupperware de vidro fechado na geladeira. Se 
colocado no freezer, pode durar até 4 meses.

HOMMUS

• 400g de grão de bico cozido
• 125mL de aquafaba* (água da 
cozedura do grão)
• 2 dentes de alho
• Suco de ½ limão
• 1 colher de sopa de pasta de tahine
• Pimenta do reino a gosto
• Sal grosso a gosto

CRACKERS OU PÃO SÍRIO PARA SERVIR

E para decorar e finalizar:
• 1 colher de sopa azeite
• 1 colher de sobremesa pimentão doce 
em pó

BABAGANOUSH
 

• 2 berinjelas
• ¼ de xícara (chá) de azeite
• Suco de 1 limão
• 2 dentes de alho amassados
• 2 colheres (sopa) de tahine
• Sal a gosto

LISTAS DE COMPRAS - OU INGREDIENTES!




