
Hunajainen 

marjamaito 

vaivaton välipala 

tai vaikka 

jälkiruoka

• 2 dl maitoa tai piimää
• 1 dl mansikoita, mustikoita, 

vadelmia tai herukoita
• 1/2 – 1 rkl Hunajayhtymän 

suodatettua hunajaa

Kaada maito tai piimä syvälle lautaselle. 
Lisää marjat ja hunaja. Nauti kesäisenä 
välipalana tai jälkiruokana.

VINKKI: Hunajan aromi sopii hyvin mar-
jojen makuun. Tarjoa halutessasi lisänä 
talkkunajauhoja tai mysliä.

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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