
Hunajainen 

pirtelö

NOIN LITRA VALMISTA PIRTELÖÄ
• 2 rkl Hunajayhtymän hunajaa
• ½ litraa vaniljajäätelöä
• ½ litraa maitoa

Vinkki: pirtelön voi hunajan lisäksi 
maustaa esimerkiksi banaanilla tai 
mansikkahillolla.

Ota jäätelö pehmenemään huoneen-
lämpöön hyvissä ajoin.

Lämmitä tilkka maitoa ja sekoita 
hunaja siihen. Leikkaa jäätelö 
siivuiksi ja laita korkean astiaan.

Kasaa kaikki ainekset mukaan ja 
aja sauvasekoittimella tasaiseksi. 

Jos lisäät banaania, kannattaa lisätä 
myös hiukan maitoa että pirtelö pysyy 
 juoksevana.

Pirtelön voi tehdä paria tuntia ennen tar-
joilua valmiiksi jääkaappiin odottamaan.

TILAA  

HUNAJASI HELPOSTI  

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

RESEPTIKIRJASTOAidon hyvän tekijä
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