
Hunajamoctail 

”Bee-Ware!”  

kokeile välillä jotain 

erikoisempaa

• 1 passionhedelmä
• ohut siivu tuoretta inkivääriä
• sitruunaverbenaa tai 

sitruunamelissaa
• 3 cl Mieleinen 

-hunajavalmistetta tai 
Suodatettua juoksevaa 
Hunajayhtymän hunajaa

Laita lasin pohjalle puolikkaan passionhedelmän sisukset.

Murskaa shakerin tai vastaavan sekoitusastian pohjalle ensin 
ohut siivu tuoretta inkivääriä. Lisää pari, kolme oksaa sitruuna-
verbenaa tai sitruunamelissaa.

Lisää 3cl juoksevaa hunajaa, 1,5 cl sitruunan mehua ja 6 cl 
karpalomehua.

Pyöräytä tuoretta mustapippuria myllystä ja lisää teelusikan 
kärjellinen jauhettua pomeranssinkuorta.

Sheikkaa ja siivilöi lasiin jäiden päälle. Pyöräytä vielä lusikalla 
passionhedelmät pohjalta juoman pinnalle.

Koristele passionhedelmäsiivulla ja sitruunaverbenalla tai 
sitruunamelissalla.

• 1,5 cl sitruunamehua
• 6 cl Ocean Spray tai RubyRed 

karpalomehua
• mustapippuria
• teelusikan kärjellinen 

jauhettua pomeranssin kuorta

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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