
 
 
 
 
 
 
 
 

Regenboog hummus/dip 
  30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 el baksoda 

voor de paprika hummus 
 40 g geroosterde paprika (uitgelekt) 
 ¼ tl gerookt paprikapoeder 
 ¼ t cayennepeper of chilipoeder voor minder pit 
 100 g kikkererwten 
 ½ teentje knoflook 
 1 el citroensap 
 2 el tahin 
 ¼ tl zeezout 

voor de zoete aardappel hummus 
 100 g zoete aardappel blokjes (gekookt, 20 min) 
 50 g kikkererwten 
 ½ tl (gerookt) paprika poeder 
 ½ tl cayennepeper of chilipoeder voor minder pit 
 ½ teentje knoflook 
 1 el citroensap  
 4 ijsblokjes 
 2 el tahin 
 ¼ tl zeezout 

voor de mango hummus 
 60 g mango (bevroren) 
 1 tl kurkuma (of kerriepoeder voor meer smaak) 
 100 g kikkererwten 
 ½ teentje knoflook 
 1 el citroensap  
 1 ijsblokje 
 2 el tahin 
 ¼ tl zeezout 

voor de doperwtenspread 
 150 g doperwtjes (gekookt) 
 ½ teentje knoflook 
 1 l citroensap 
 2 ijsblokjes 
 2 el tahin 
 ¼ tl zeezout 

voor de blauwe rode kool hummus 
 30 g gesneden rode kool (rauw of even gebakken of 1 minuut gekookt) 
 100 g kikkererwten 
 ½ teentje knoflook 
 2 ijsblokjes 
 2 el tahin 
 ¼ t 
 ¼ tl zeezout 

 
 



voor de paarse rode kool hummus 
 30 g rode kool (rauw of even gebakken of 1 minuut gekookt) 
 100 g kikkererwten 
 ½ teentje knoflook 
 2 el citroensap  
 2 ijsblokjes 
 2 el tahin 
 ¼ tl zout 

serveer met 
 olijfolie, extra vierge 
 olijfolie chili knoflook (optioneel) 
 (gerookt) paprikapoeder 
 peterselie 

 

MATERIAAL: blender 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Optioneel: pel de kikkererwten, dit maakt je hummus veel smeuïger.  
2. De truc om sneller te pellen is om de kikkererwten (450 gram totaal) een paar minuten met 2 eetlepels baksoda 

te bakken.  
3. Daarna kun je ze bij het afspoelen tegen elkaar aanwrijven en vallen de velletjes er zo vanaf! 
4. Gooi alle ingrediënten van 1 hummus kleur bij elkaar in een blender en laat deze 4 minuten draaien tot je een 

mooie gladde hummus hebt.  
5. Maak je machine schoon en herhaal dit met alle kleuren. 
6. Is de hummus nog te dik?  
7. Voeg er een beetje (heet) water aan toe tot de hummus de goede dikte heeft. 
8. Let goed op de hoeveelheden bij elke hummus.  
9. De basis is bij elke hummus vergelijkbaar, maar de hoeveelheid ijsblokjes varieert (afhankelijk van de dikte van 

de hummus).  
10. Bij de blauwe hummus gebruik je GEEN citroensap, anders wordt het paars.  
11. Bij de doperwtenspread gebruik je geen kikkererwten. 
12. Heb je de kikkererwten niet ontvelt met baksoda?  
13. Voeg bij de blauwe rode kool hummus een snufje baksoda toe. 
14. Serveer de hummus met een scheutje olijfolie (extra vierge), eventueel met een paar kikkererwten (of 

doperwten), peterselie en (gerookt)paprikapoeder.  
15. Ook lekker: schenk wat chili knoflook olijfolie over de oranje en rode hummus. 
16. Elke hummus kleur is ongeveer een half potje (of een vol dip-bakje). 
 

TIP: Je hoeft natuurlijk niet alle kleuren te maken, maar het is een leuk idee voor een verjaardag of feestje! 
 
 
Recept: vegarecepten.com 
 


