
Hunajainen 

suklaajuoma

AINEKSET NELJÄLLE
• 1 dl Hunajayhtymän hunajaa
• 50 g maitosuklaata
• 50 g tummaa suklaata (n.70%)
• 4 dl kulutusmaitoa
• 1/4 tl suolaa
• 1 dl kuohukermaa
• 1 pieni ripaus chiliä halutessasi

Lämmitä maito lähes kiehuvaksi. Sekoita 
muut ainekset joukkoon vispilällä 
sekoittaen. Vispaa kermavaahto odotte-
lemaan. Annostele hunajainen suklaa-
juoma mukeihin ja koristele kermavaah-
dolla sekä raastetulla suklaalla.

Hunaja on MAAILMAN VANHIN 
MAKEUTUSAINE ja SOPII sokerin 

korvikkeeksi MIHIN VAAN!

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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