
Hunaja-uunimunakas

maukasta jälkiruokana 

tai pääruokana

• 3 dl maitoa
• 3 tl vehnäjauhoja
• 3-4 munaa
• 1-2 rkl Hunajayhtymän 

hunajaa

Sekoita jauhot maitotilkkaan, lisää loppu maito ja notkea 
hunaja, sekä sitten munat ja mausteet. Sekoita tasaiseksi. 
Kaada seos voideltuun suurehkoon pannuun tai uunivuokaan. 
Kypsennä 200 asteessa n. 20 min eli kunnes munakas on hyyty-
nyt ja saanut kauniin värin. Kumoa munakas varovasti tarjoilu-
vadille. Hunaja-uunimunakas sopii tarjottavaksi jälkiruokana 
marjojen ja pääruokana kasvis- tai sienimuhennosten kanssa.

• ½ tl suolaa
• ripaus valkopippuria
• voiteluun ½-1 rkl margariinia 

tai voita

Tiesitkö, että 
SUOMALAINEN hunaja 

ON SE PAREMPI 
MAKEUTTAJA RUUAN-

LAITTOON?

TILAA  

HUNAJASI HELPOSTI  

KAUPPA.HUNAJA.FITutustu monipuolisiin resepteihimme: 
hunaja.fi/reseptit   ja  mieleinen.fi/reseptit

RESEPTIKIRJASTOAidon hyvän tekijä
HUNAJA.FI • MIELEINEN.FI • HONEYSTY.FI
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