
Hunajaiset 

marjajääpuikot 

jäätävän hyvää

• 250 g mansikoita
• 200 g mustikoita
• 3 reilua ruokalusikallista 

Hunajayhtymän hunajaa

Pane kaikki ainekset tehosekoittimeen 
ja sekoita tasaiseksi. Pakastemarjat 
saavat olla vähän kohmeisiakin. Mar-
joista osan voit korvata mehulla. Kaada 

seos mehujäämuotteihin ja pane 
ne pakastimeen. Hunajaiset marja-
jääpuikot ovat valmiita seuraavana 
päivänä.

TILAA  

HUNAJASI HELPOSTI  

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

RESEPTIKIRJASTOAidon hyvän tekijä
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