
Hunajainen 

negroni

AINEKSET NELJÄLLE
• 2 rkl Hunajayhtymän hunajaa
• ½ appelsiinin mehu
• 1 dl Carilloa
• 1 dl giniä
• jäitä reilusti
• appelsiinia koristeeksi

Purista appelsiinin mehu kuppiin ja 
sekoita hunaja siihen. Mittaa myös 
Carillo sekä gini joukkoon. Sekoita 
lusikalla.

Täytä neljä lasia jäillä ja kaada juoma 
päälle.

Hunajainen negroni sopii erityisen hyvin 
nautittavaksi aterian jälkeen digestii-
vinä.

MEIDÄN  
MEHILÄISIÄ  

pidetään 
kuin kukkaa 

kämmenellä.

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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