
Hunajainen 

urheilujuoma 

helpoista 

aineksista viileä 

juotava

• 2 reilua ruokalusikallista 
Hunajayhtymän hunajaa

• 0,3 dl sitruunan mehua tai 
sitruunamehutiivistettä

• 1/4 tl intiaanisuolaa (=kristallisuola 
tai ruususuola) tai Pansuolaa

• 9 dl vettä

Sekoita hunaja ja sitruunamehu, lisää 
vesi ja suola. Jäähdytä kylmäksi.

Tiesitkö, että aidosta 
hunajasta SAAT 

PUHDASTA VOIMAA?

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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