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SEZAMOVÃ• PASTA - TAHINI
StÅ™eda, 08 bÅ™ezen 2017

Sezamová pasta tahini se bÄ›Å¾nÄ› pouÅ¾ívá v zemích Blízkého východu, ve východní Asii i v Africe. Z tÄ›chto oblastí se stejn
jako Å™ada jiných potravin roz&scaron;íÅ™ila a i do západního svÄ›ta a získala si oblibu. NejÄ•astÄ›ji se vyuÅ¾ívá jako souÄ•á
cizrnové pomazánky hummusu, jako dip k cizrnovému falafelu, jako ingredience pÅ™i výrobÄ› sladkosti jménem chalva,
pÅ™ípadnÄ› jako samostatná pomazánka, k pÅ™imíchání do salátÅ¯, Ä•i jako zahu&scaron;Å¥ovadlo nebo dochucovadlo
dal&scaron;ích jídel. Má opravdu univerzální pouÅ¾ití.

Sezamová pasta tahini obsahuje mnoho zdraví prospÄ›&scaron;ných látek jako napÅ™íklad vysoké mnoÅ¾ství vitamínu E
vitamíny B1, B2, B3, B5 a B15. Je bohatá na minerály jako jsou napÅ™íklad fosfor, draslík, zinek, lecitin, hoÅ™Ä•ík a Å¾elezo.
oznaÄ•ována za jeden z nejlep&scaron;ích zdrojÅ¯ vápníku, obsahuje údajnÄ› dokonce více bílkovin, neÅ¾ vÄ›t&scaron;ina
oÅ™echÅ¯.
Pomáhá pÅ™i detoxikaci jater, zabraÅˆuje anémii, je snadnÄ› stravitelná, obsahuje vysoké mnoÅ¾ství
nenasycených tukÅ¯ a je vhodná pÅ™i hubnutí. Je doporuÄ•ována také pÅ™i onemocnÄ›ní sliznice, nehtÅ¯, vlasÅ¯, pomáhá
udrÅ¾ovat zdravou kÅ¯Å¾i, zvy&scaron;uje imunitu a zlep&scaron;uje látkovou výmÄ›nu. (Zdroj Wikipedie)

Budete potÅ™ebovat (300ml tahini):

200g sezamových semínek (seÅ¾enete napÅ™. zde)
60ml olivového oleje lisovaného za studena
&scaron;petku moÅ™ské soli

Postup:
RozehÅ™ejte troubu na 170 stupÅˆÅ¯. Na plech poloÅ¾te papír na peÄ•ení a rovnomÄ›rnÄ› na nÄ›j nasypte semínka. PeÄ
pak vytáhnÄ›te dÅ¯kladnÄ› prohrábnÄ›te a peÄ•te dal&scaron;ích 7 minut. Hotová semínka mají mít zlatou barvu. Dávejte
pozor, velmi lehce se spálí. Pokud chceme pouÅ¾ít pánev, rozpálíme ji nasucho bez oleje na nízkou teplotu, pÅ™isypeme
sezam a praÅ¾íme cca 5 minut, musíme stále promíchávat. Sezam by mÄ›l zaÄ•ít vonÄ›t, ale nesmí do tmava zhnÄ›dnout, neÅ
se spálit. Odebereme z pánve a necháme zchladnout.
Hotová semínka vsypte do noÅ¾ového mixeru a pár minut
mixujte "na sucho", pak postupnÄ› pÅ™idávejte olivový olej, aby se vytvoÅ™ila poÅ¾adovaná konzistence hmoty. PÅ™idejte
moÅ™skou sÅ¯l dle chuti. Pokud zamý&scaron;líte pastu pouÅ¾ít pÅ™ímo jako dip, mÅ¯Å¾eme ji jiÅ¾ nyní trochu osolit a je&s
promixovat. Pokud ji budeme pouÅ¾ívat jako pÅ™ísadu do hummusu apod., solit ji nemá pÅ™íli&scaron; smysl.
Pokud ta
nespotÅ™ebujete ihned, pÅ™elijeme ji do vzduchotÄ›sné nádoby a uchovávejte v lednici. VydrÅ¾í tam i nÄ›kolik mÄ›sícÅ¯.
d@niela
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