
Hunajatoti 

nopeaa herkuttelua 

• 2 rkl konjakkia
• 2 dl maitoa
• 1 rkl Hunajayhtymän hunajaa

Maito keitetään ja maustetaan huna-
jalla ja konjakilla. Juoma tarjotaan heti 
mukista tai suuresta kupista.

Meidän hunajasta 

jää tutkitusti MINI

MAALINEN HIILI
JALAN JÄLKI.

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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