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Alt du trenger for å lage perfekt hummus



Hummus er noe av det beste jeg vet. Slik har 
det ikke alltid vært. Det skulle et godt venn-
skap med en fantastisk dame fra Israel til for å 
konvertere meg fullstendig.

Siden har jeg lagd hummus utallige ganger. 
Jeg har fått tips fra israelske, palestinske, liba-
nesiske venner.

I dette heftet har jeg samlet alle mine beste 
tips for å få hummus slik jeg liker den: Luft-
ig, lett og kremete. Du får også noen tips til 
herlige toppinger, hentet fra bloggen min Et 
kjøkken i Istanbul.

Enda mer finner du på bloggen, samt i boka 
mi «Hummus & granateple».

Lykke til!

Vidar
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5 tips for perfekt hummus

Jeg har stor respekt for hummusens plass i særlig den arabiske og 
israelske matkulturen. Opp gjennom årene har jeg diskutert, smakt, 
lagd og lest en god del om hummus, ikke minst med mine venner fra 
Israel, Palestina og Libanon. Her er mine fem beste tips for perfekt 
hummus som jeg har plukket opp på veien.

1. Kok kikertene selv.
Her er det dessverre ingen snarveier. Du kan lage ok 
hummus av kikerter på boks eller glass også. Men 
koker du kikertene selv kommer hummusen opp i 
en helt annen liga. Heldigvis er det ganske lett å koke 
kikerter selv, det krever bare litt planlegging.

Det er to grunner til at å koke kikertene selv gir 
best resultat.

Kikertene på boks og glass har en tendens til å 
være litt harde. Da blir gjerne litt vanskelig å oppnå 
den fløyelsmyke konsistensen som hummus helst 
skal ha. Noen koker også kikertene fra boks, men da 
forsvinner jo litt av poenget med å bruke kikerter fra 
boks.

Dessuten vil kikertene, selv for de aller beste var-
iantene, ta til seg noe smak fra laken. Ikke så mye at 
det er krise. Men nok til at det merkes.

2. Spar på kokevannet
En annen viktig grunn til å koke kikertene selv er 
kokevæsken. Kikerter og tahini trenger en del væske 
for å få riktig konsistens og bli til hummus. Aller best 
resultat får du om du bruker kokevæsken.

Ikke bare får du med den gode smaken (og nærin-
gen?) fra de kokte kikertene. Kokevæsken hjelper 
også til med å gi hummusen en lett og luftig konsis-
tens.

Er uhellet ute, og du har helt ut kokevannet, er 
det likevel ingen grunn til å fortvile. Mange hum-
muskokker, også i Midtøsten, sverger til iskaldt vann 
i stedet. Det fungerer også utmerket, selv om jeg selv 
holder en knapp på kokevannet.

3. Natron. Ja, natron.
Natron er kanskje ikke den første ingrediensen du 
forventer å se på ingredienslisten til hummus. Det er 
likevel det nærmeste du kommer hemmelig ingredi-
ens for å få skikkelig god hummus.

Skjønt hemmelig er å dra det langt. Dette er all-

menn kunnskap i landene der hummus er en del av 
matkulturen.

Natron endrer pH-verdien i vannet. Det gjør at 
skallet på kikertene brytes ned raskere. Kikertene blir 
dermed ferdigkokt mye raskere. Og, for hummus, 
kanskje enda viktigere: Lar du dem koke lenge nok, 
blir de helt silkemyke.

Myke kikerter er alfa og omega for å oppnå den 
fine konsistensen som kjennetegner perfekt hum-
mus.

4. Invester i en god tahini
Hummus er det arabiske ordet for kikerter. En hum-
mus må derfor ikke på død og liv inneholde tahini. 
Men varianten vi kjenner best, er hummus tehina. 



Hummus med tahini. Altså, den viktigste ingredi-
ensen ved siden av kikertene.

Tahini er en sesampasta laget av bløtlagte, ristede 
og knuste sesamfrø. Det er den som gir den fine, 
jordaktige smaken og litt fete konsistensen.

Noen hummusoppskrifter hevder at du kan lage 
tahini selv, eventuelt erstatte med sesamolje. Det vil 
jeg på ingen måte anbefale. Å lage tahini er en omfat-
tende prosess som vanskelig lar seg gjenskape på et 
hjemmekjøkken. Sesamolje er et helt annet produkt 
med en helt annen smak og et helt annet bruksom-
råde.

Det er essensielt å bruke lys tahini når du lager 
hummus. De arabiske merkene er typisk best, vest-
lige merker har stort sett en vei å gå når det gjelder 
kvalitet. Kjøp derfor tahini fra butikken med godt 
utvalg av internasjonale krydder, ikke helsekosten 
eller dagligvaren, om du kan.

5. Olivenolje? Best som garnityr!
Svært mange vestlige oppskrifter tilsetter olivenolje i 
oppskriften. Antakelig er det fordi de fleste er ganske 
gjerrige på tahinien. Da trenger hummusen mer fett 
for å få en appetittlig konsistens.

Det er å angripe i feil ende. Gjør i stedet som i 

Midtøsten, og vær raus med tahinien. Olivenoljen 
skal med, for all del. Men den skal på toppen, i en 
liten fordypning du lager når du brer hummusen 
utover serveringsfatet. Det gir en mye mer spen-
nende smaksopplevelse!

Bonustips: Skrell kikertene.
Kikerter har et tynt skall. De lærde strides litt om 
hvorvidt en skal skrelle av dette skallet, det er jo tross 
alt en ganske tidkrevende jobb.

Jeg gjør det aldri. Med natrontrikset, er det ikke 
nødvendig. Jeg fjerner riktignok skall som faller av 
under kokingen og ligger og flyter rundt.

Har kikertene du har for hånden litt tykt skall, vil 
du få en noe kornete hummus. Også fordi det er et 
tegn på at de ikke har fått koke helt så lenge som de 
bør for perfekt hummus. For å unngå dette, kan du 
pelle dem av. Det gjør du enkelt ved å klemme enden 
lett mellom tommelen og pekefingeren. Hardt nok til 
at skallet kommer av, men ikke så hardt at kikertene 
knuses.

Koker du kikertene selv og bruker natrontrikset, 
bør det imidlertid ikke være nødvendig.

Lykke til!



Perfekt hummus

4-6 porsjoner
20 minutter aktiv tid

8-12 timer totalt

Sånn gjør jeg det

1. Bløtlegg kikerter i 3-4 ganger sitt eget volum vann i minst 8 timer, 
gjerne over natten.

2. Renn av vannet. Fyll på nytt vann til det kommer noen centimeter 
over kikertene. Ha i natron. Kok opp, skru ned varmen til lav og sett 
på lokk. Skum av La putre til kikertene er helt myke og i ferd med å 
falle fra hverandre, alt fra en halvtime til 2 timer eller mer. Skum av i 
begynnelsen. Renn av kikertene, men ta vare på kokevannet.

3. Ha kokte kikerter, tahini, hvitløksfedd, sitronsaft, spisskummen, salt 
og 0,75 dl av kokevannet i en foodprosessor. Kjør til du har en homo-
gen masse. Skrap ned fra sidene underveis, om nødvendig. Smak til 
med mer krydder, sitronsaft eller salt etter smak. La deretter foodpro-
sessoren gå i 4-5 minutter til, til hummusen er luftig og fin.

4. Ha hummusen umiddelbart over i en bolle. Den vil virke litt våt, men 
vil sette seg etterhvert som den kjøler ned. Dekk med clingfilm rett på 
hummusen. Dette er for å unngå snerk. Sett til side.

5. Server hummus ved romtemperatur. Hummusen holder seg fint flere 
dager i en tett beholder i kjøleskap. Sjekk alltid konsistens og smak før 
servering, og spe med litt kaldt vann eller ha i litt ekstra salt ellerspiss-
kummen, om nødvendig.

Ingredienser

100 g tørre kikerter
1 ts natron

100 g tahini
2 hvitløksfedd

1-2 ss sitronsaft
0,25 ts spisskummen

0,5 ts salt

Tips! Finn flere oppskrifter med  hummus her:
https://www.etkjokken.com/tag/hummus/

https://www.etkjokken.com/tag/hummus/


Trolig årets fineste 
kokebok

ANDREAS VIESTAD
MAGASINET REISELYST

Kjøp boka i bokhandelen eller på nett her:
etkjokken.com/hummus-og-granateple

Nå i 3. opplag!

http://www.etkjokken.com/hummus-og-granateple


Krydret lam 
med hummus og 

granateple

4 porsjoner
25 minutter aktiv tid (+hummus)

25 minutter totalt

Sånn gjør jeg det

1. Smelt smør på medium/lav varme i en stor tykkbunnet stekepanne 
eller kasserolle. Ha i løk og stek til den er myk men ikke gyllen, 10-15 
minutter. Rør jevnlig.

2. Skru opp varmen til høy. Rør i løken hele tiden så den ikke blir brent. 
Ha i kjøttdeig, spisskummen og kanel etter et par-tre minutter, når 
panna er blitt god og varm. Hakk opp kjøttdeigen og stek under kon-
stant omrøring.

3. Når kjøttdeigen er gjennomstekt, ha i pinjekjerner. Fortsett å steke på 
høy varme under omrøring til deler av kjøttdeigen begynner å bli litt 
sprø og pinjekjernene har fått litt farge, men ikke så lenge at kjøttdei-
gen blir brent.

4. Om den ikke er helt fersk, varm opp hummusen.
5. Server ved å ha lammet over hummusen. Topp med granateplekjerner 

og finhakket bladpersille eller mynte.

Ingredienser

3 ss smør
1 stor løk, finhakket

600 g lammekjøttdeig
1 ts hel spisskummen, ristet og 

knust til pulver i en morter
1 ts kanel

25 g pinjekjerner
1 porsjon hummus

0,5 granateple, kjernene
4-5 ss finhakket frisk blad-

persille, evt. mynte

Tips! Finn flere oppskrifter med  hummus her:
https://www.etkjokken.com/tag/hummus/

https://www.etkjokken.com/tag/hummus/


Hummus med
pinjekjerner og
sitron

4-6 porsjoner
5 minutter aktiv tid (+hummus)
5 minutter totalt

Ingredienser

40 g pinjekjerner
4 ss extra virgin olivenolje

2 ss sitronsaft
2 ss finhakket bladpersille

1 porsjon hummus

Sånn gjør jeg det

1. Rist pinjekjerner på medium/lav varme i en tørr non-stickpanne. Pass 
på så det ikke brenner seg. Ha over på et annet fat så snart de er fer-
dige.

2. Anrett hummusen på et fat. Ha over extra virgin olivenolje sitronsaft. 
Topp med pinjekjernene og bladpersille.

Tips! Finn flere oppskrifter med  hummus her:
https://www.etkjokken.com/tag/hummus/

https://www.etkjokken.com/tag/hummus/


Hummus med 
ovnsbakte 

grønnsaker

4 porsjoner
15 minutter aktiv tid

45 minutter totalt

Sånn gjør jeg det

1. Forvarm ovnen til 230 grader, over- og undervarme.
2. Skjær grønnsakene i passe biter. Bland med spisskummenfrø (om du 

har), olivenolje og litt salt og pepper.
3. Stek høyt i ovnen til grønnsakene er møre og løk og paprika litt 

småbrent i kantene, 25-35 minutter. Vend gjerne en gang eller to un-
derveis, men ikke mer enn det.

4. Dersom brødet ikke er helt ferskt, rist det. Jeg bruker dette brødet: 
https://www.etkjokken.com/2015/12/mykt-pannestekt-flatbrod/

5. Anrett brød med et raust lag hummus og topp med de ovnsbakte 
grønnsakene. Ringle over litt extra virginolivenolje og avslutt med 
noen urteblader. Server umiddelbart. 

Ingredienser

1 stor eller 2 små rødløk
4 spisspaprika eller 2 vanlige 

paprika i valgfri farge
2 aubergine, halvparten av 

skallet skrelt av
2 gulrøtter, skrelt

2 ts hele spisskummenfrø (kan 
sløyfes)

ca. 1 dl olivenolje
4 store skiver brød eller wraps

1 porsjon hummus
1-2 ss extra virgin olivenolje

noen blader frisk bladpersille 
og mynte (eller andre urter som 
oregano eller koriander, om du 

foretrekker), til garnityr
salt og pepper

Tips! Finn flere oppskrifter med  hummus her:
https://www.etkjokken.com/tag/hummus/
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