
Hunajaglögi
1 LITRA VALMISTA JUOTAVAA
• 2 dl Hunajayhtymän hunajaa
• 2 dl mustaherukkamehua
• 7,5 dl punaviiniä (alkoholiton)
• 1 luomusitruuna
• kanelitanko
• 2 cm pätkä inkivääriä
• 8 neilikkaa
• 4 tähtianista
• terästä halutessasi manteliliköörillä  

tai konjakilla

Pese ja siivuta sitruuna. Kuori inkivääri ja 
siivuta ohueksi.

Laita kaikki ainekset kattilaan 
(lukuunottamatta terästystä) ja keitä 
vartin verran.

Anna glögin jäähtyä kattilassa maustei
neen tunnin verran. Siivilöi hunajaglögi 
maustumisen jälkeen. Jos tarjoat glögin 
heti, lämmitä sitä uudelleen (ei kuiten
kaan kiehuvaksi) ja lisää halutessasi 

terästystä. Voit myös jättää hunaja
glögin jääkaappiin odottelemaan 
sopivaa nautiskeluhetkeä.

Makeuttajana HUNAJAA 
TARVITAAN VÄHEMMÄN 

kuin sokeria.
Meidän hunajalla on 
LAATU VARMENNUS 

ja hunajamme 
ALKUPERÄ ON 

JÄLJITETTÄVISSÄ.

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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