
Hunajalla kuorrutetut 

greippilohkot

maukasta jälkiruokaa 

uunissa

• 3 greippiä (verigreippi käy myös)
• n. 2 rkl Hunajayhtymän 

suodatettua hunajaa tai Mieleistä
• 3 rkl mantelilastuja
• 1 dl maustamatonta jogurttia

Lohko greipit ja poista niistä kalvot. Lado 
greippilohkot voideltuun uuninkestä-
vään astiaan ja valuta lohkojen päälle 
hunajaa ja ripottele päällimmäiseksi 

mantelilastuja. Kuorruta uunissa 
225-250 asteessa noin 5 minuuttia. 
Tarjoa kuumat greippilohkot maus-
tamattoman jogurtin kanssa.

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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